Kúpna zmluva č. Z202123202_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
30845572
2020947698
SK 2020947698
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215

Dodávateľ:
Obchodné meno:

KBM Trade s.r.o.

Sídlo:

Nejedlého 49, 84102 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

50389301

DIČ:
IČ DPH:
Telefón:

0911407454

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Zváracie zariadenia a príslušenstvo

Kľúčové slová:

Zváracie elektródy, Drôt zvárací, Hubica zváracia

CPV:

31711140-6 - Elektródy; 44315100-2 - Príslušenstvo na zváranie; 44315200-3 - Zváracie
materiály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 42662100-5 - Elektrické
zváracie zariadenia

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Rutilová elektróda ER 117 2,5 mm x 350 mm ESAB alebo ekvivalent
2. Rutilová elektróda OK 46.00 PR. 3,2 mm x 350 mm alebo ekvivalent
3. Mig. Zvárací drôt SG2 0,8mm 5Kg bal - cievka
4. Štartovacia sada na MIG/ MAG (CO2) horák M15 v kufríku alebo vhodný ekvivalent
5. Hadicový komplet kyslík - acetylén
6. Cín na spájkovanie 2,0 mm - cievka
7. Kalafonia
Položka č. 1:

Rutilová elektróda ER 117 2,5 mm x 350 mm ESAB alebo ekvivalent

Funkcia
Zváracie elektródy
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Požadované množstvo:

bal

2

Priemer:

mm

2,5

Dĺžka:

mm

350

Váha balenia

kg
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5

Maximum

Presne

Technické vlastnosti
Položka č. 2:

Hodnota/Charakteristika

Rutilová elektróda OK 46.00 PR. 3,2 mm x 350 mm alebo ekvivalent

Funkcia
Zváracie elektródy
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Požadované množstvo:

bal

2

Priemer:

mm

3,2

Dĺžka:

mm

350

Váha balenia

kg

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 3:

Maximum

Presne

5,5

Mig. Zvárací drôt SG2 0,8mm 5Kg bal - cievka

Funkcia
Zváracie práce
Technické vlastnosti

Jednotka

Mig. Zvárací drôt SG2 0,8mm 5Kg bal - cievka

ks

5

Priemer cievky

mm

200

Priemer drôtu

mm

0,8

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 4:

Minimum

Maximum

Presne

Štartovacia sada na MIG/ MAG (CO2) horák M15 v kufríku alebo vhodný ekvivalent

Funkcia
Zváracie práce
Technické vlastnosti

Jednotka

sada pre MIG/MAG (CO2) zvárací horák M15.

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Štartovacia sada pre MIG/MAG (CO2) zvárací horák
M15.Sada obsahuje:Plynová hubica D12 zúžená NW12
x 53 MB Grip15 - 2ksDržiak špičky MB15, M15 s
pružinou - 2ksŠpička 0,8 M6 x 6 20/25 E- Cu 5ksŠpička 1,0 M6 x 6 20/25 E- Cu - 5ksPlastový kufrík
168x113x35 veľkosť S - 1ks

Obsah sa môže líšiť v prípade vhodného ekvivalentu

Položka č. 5:

Minimum

Maximum

Presne
1

Hadicový komplet kyslík - acetylén

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Hadicový komplet kyslík - acetylén

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Výbava hadíc

vybavené sponou prevlečnou maticou, hadičníkom a poistkou proti
spätnému šľahnutiu plameňa

modrá hadica na kyslík: priemer 6,3 mm

áno

červená hadica na acetylén: priemer 8mm

áno

prevlečná matica kyslík: G 1/4 pravá

áno

prevlečná matica acetylén: G 3/8 ľavá

áno
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Minimum

Maximum

Presne
1

Položka č. 6:

Cín na spájkovanie 2,0 mm - cievka

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Cín na spájkovanie 2,0 mm

ks

5

Priemer cínu

mm

2

Balenie cievka

g

100

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 7:

Minimum

Maximum

Presne

Kalafonia

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Kalafonia

ks

5

Kalafonia balenie

g

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Maximum

Presne
100

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodanie nového, nepoužívaného tovaru, zabaleného v originálnom obale od výrobcu neporušené, nepoškodené.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku
s DPH.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 3x
faktúru. Ak bude faktúra zároveň dodacím listom, musí to byť uvedené na faktúre.
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar
neprevziať.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky a formálne správne vystavenej faktúry
odberateľovi.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou
osobou minimálne jeden pracovný deň vopred.
Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie, požiadavky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na
odstúpenie od zmluvy.
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním, nie čiastkovo.
Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ v
takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovných alebo lepších parametrov, ako sú
uvedené v opise predmetu zákazky.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po
nadobudnutí účinnosti zmluvy predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento
produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, objednávateľ to bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za
následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.
Miesto plnenia a dodania objednávky je do mesta Trebišov
Názov

Upresnenie

Strana 3 z 4

2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Trebišov

Obec:

Trebišov

Ulica:

Kapitána Nálepku 1, 075 01, Trebišov

Čas / lehota plnenia zmluvy:
02.12.2021 08:55:00 - 09.12.2021 08:55:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

21,0000

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: 288,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 345,60 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 Z202123202

V Bratislave, dňa 29.11.2021 09:34:01
Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
KBM Trade s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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