Kúpna zmluva č. Z202123532_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:

1.2

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jaslovské Bohunice 360, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
35946024
2022036599
SK2022036599
0910834721

Dodávateľ:
Obchodné meno:

AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.

Sídlo:

Bulharská 37/2, 91700 Trnava, Slovenská republika

IČO:

18049401

DIČ:

2020390438

IČ DPH:

SK2020390438

Telefón:

0335531501

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Sady náradia, oceľové špachtle, rebríky a náhradné čepele

Kľúčové slová:

náradie, špachtľa, rebrík, čepeľ

CPV:

44500000-5 - Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny; 44512000-2 - Rôzne
ručné nástroje; 44423200-3 - Rebríky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Sada náradia v hliníkovom kufri
2. Špachtľa oceľová 80 mm
3. Špachtľa oceľová 60 mm
4. Špachtľa oceľová 40 mm
5. Čepeľ náhradná odlamovacia
6. Schodíky jednostranné so zábradlím
7. Rebrík obojstranný
Položka č. 1:

Sada náradia v hliníkovom kufri

Funkcia
Hliníkový kufrík s plastovou ergonomicky tvrovanou rukoväťou obsahuje 4 priečinky a penové oddeľovacie prepážky pre
ochranu náradia. Kufor je uzamykateľný.
Obsahuje 176 dielov sady náradia z chróm-vanádiovej ocele s plastovými rúčkami.
Technické vlastnosti

Jednotka

Sada náradia v hliníkovom kufri DEMA, alebo ekvivalent
s rovnakými parametrami a obsahom (SADA = KUS)

ks

7

Hmotnosť

kg

11,6
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Minimum

Maximum

Presne

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozmery kufríka (DxŠxV)

465 x 370 x 150 mm

úzke ploché kliešte

165 mm

kombinované kliešte

180 mm

štipacie (bočné) kliešte

160 mm

kliešte na rúrky

250 mm

orezávací nôž s jedným ostrím

áno

skúšačka fáz

áno

kliešte na segerové poistky

s dvomi rovnými, dvomi zahnutými násadami pre vonkajšie a
vnútorné poistné krúžky

krížové skrutkovače

PH1 75 x 175 mm, PH2 100 x 210 mm

ploché skrutkovače

5,5 x 75 x 175 mm, 6,5 x 100 x 210 mm

vidlicové / prstencové kľúče

8 / 10 / 11 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22

prestaviteľný kľúč 250 mm (francuzák)

rozpätie 0-31mm

inbusové kľúče

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

rámová píla na kov

+ 5 pílových listov

miniskrutkovače s držiakom krížové a ploché

veľkosti: 00 / 0 / 1 a SL 1,5 / 2 / 3

vodováha

230 mm

skrutkovač s upínaním bitov

10 x krížové bity PZ a PH, 6 x bity Torx, 7 x ploché bity, 7 x inbus

adaptér

pre 1/4"

držiak bitov

áno

odblankovacie kliešte

áno

60 dielna sada káblových očiek červené / modré

áno

račňa

1/2" s 5°

kardanový kĺb

1/2"

predĺženie 1/2"

125 / 250 mm

nástrčkové kľúče 1/2"

10 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 20 / 22 / 24 / 27/ 30 / 32 mm

nástrčkové kľúče na zapaľovacie sviečky

21 mm a 16 mm

račňa

1/4" s 5°

kardanový kĺb

1/4"

predĺženie 1/4"

100 / 50 mm

nástrčkové kľúče 1/4"

4 /4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm

adaptér 1/4"

na bity

T-rukoväť

1/4" 115 mm

kladivo s drevenou násadou

300 g

kovový zvinovací meter

3m

LED vrecková baterka

áno

Interné číslo materiálu kupujúceho

413343770555_00

Položka č. 2:

Špachtľa oceľová 80 mm

Funkcia
Oceľová špachtľa s drevenou rúčkou.
Technické vlastnosti

Jednotka

Špachtľa oceľová 80 mm

ks

21

šírka čepele

mm

80

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne

Interné číslo materiálu kupujúceho
Položka č. 3:

558419130080_00

Špachtľa oceľová 60 mm

Funkcia
Oceľová špachtľa s drevenou rúčkou.
Technické vlastnosti

Jednotka

Špachtľa oceľová 60mm

ks

21

šírka čepele

mm

60

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Interné číslo materiálu kupujúceho

558419130060_00

Položka č. 4:

Minimum

Maximum

Presne

Špachtľa oceľová 40 mm

Funkcia
Oceľová špachtľa s drevenou rúčkou.
Technické vlastnosti

Jednotka

Špachtľa oceľová 40 mm

ks

21

šírka čepele

mm

40

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Interné číslo materiálu kupujúceho

558419130040_00

Položka č. 5:

Minimum

Maximum

Presne

Čepeľ náhradná odlamovacia

Funkcia
Náhradná odlamovacia čepeľ do orezávacieho noža
Technické vlastnosti

Jednotka

Čepeľ odlamovacia

ks

21

šírka

mm

18

dĺžka

mm (+/-)

100

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Interné číslo materiálu kupujúceho

559211402018_00

Položka č. 6:

Minimum

Maximum

Presne

Schodíky jednostranné so zábradlím

Funkcia
Jednostranné hliníkové schodíky so zábradlím so zosilneným bezpečným kĺbom a pevnou hliníkovou plošinkou.
Technické vlastnosti

Jednotka

Schodíky jenostranné so zábradlím ALVE PROFI
9810+Z, alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

ks

1

výška plošinky

m

2,32

šírka schodov

mm

620

max. dosah

m

4,32

dĺžka v zloženom stave

m

3,17

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

počet nášľapov/schodov vrátane plošinky

1x10

materiál

hliník

Interné číslo materiálu kupujúceho

631715547057_00
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Minimum

Maximum

Presne

Položka č. 7:

Rebrík obojstranný

Funkcia
Hliníkový oporný rebrík z lisovaných profilov pre väčšiu stabilitu.
Technické vlastnosti

Jednotka

Rebrík obojstranný VENBOS PRIFI 5509 2x9 alebo
ekvivalent s rovnakými parametrami

ks

1

výška rebríka

mm

2195

výška plošinky

mm

2140

pracovná výška rebríka

mm

3040

šírka rebríka

mm

590

rozostup medzi stúpačkami

mm

250

hmotnosť

kg

11,4

max zaťaženie

kg

150

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

priečky

ryhované, šírka 8 cm

pätky

protišmykové, zabraňujúce poškodeniu povrchu,, na ktorom rebrík
stojí

rozmer stúpadla

80x30mm

rozmer ťahaného profilu

70 x 20 x 1,3 mm

materiál

hliník

počet priečok (ks)

2x9

Interné číslo materiálu kupujúceho

631715547058_00

2.3

Minimum

Maximum

Presne

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
a) Vrátane dopravy na miesto plnenia
b) Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy oznámiť objednávateľovi písomne (e-mailom) alebo
telefonicky, osoby oprávnené konať vo veciach plnenia zmluvy.
c) Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (položkový) a
jednotkové ceny žiadame v rozpočte uvádzať maximálne na dve desatinné miesta (aj s prípadným zaokrúhlením ceny nadol,
ak nie je možné dospieť k zmluvnej cene , ktorá je výsledkom elektronickej aukcie z matematických dôvodov).
d) Dodávateľ pri každej položke rozpočtu uvedie interné číslo materiálu kupujúceho podľa technickej špecifikácie.
e) Dodaný tovar bude nový, v bezchybnom stave, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list,
technická dokumentácia ... ) v slovenskom jazyku.
f) Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s technickými požiadavkami, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy
objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.
g) Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť do
5 pracovných dní.
h) Dodávateľ je povinný strpieť pri vstupe do areálu objednávateľa všetky úkony potrebné pre povolenie vstupu do stráženého
areálu, akceptovať s tým spojené zdržanie.
i) Nesplnenie povinností dodávateľa v zmysle bodov b - g, sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a
objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.
j) Úhrada plnenia bude realizovaná na základe potvrdeného dodacieho listu a doručenej faktúry.
Názov
2.4
Popis

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Jaslovské Bohunice

Ulica:

pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice

Čas / lehota plnenia zmluvy:
29.11.2021 15:00:00 - 10.01.2022 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

93,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 199,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 438,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123532

V Bratislave, dňa 25.11.2021 15:38:02
Objednávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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