Kúpna zmluva č. Z202123342_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:

Mária Chilová

Sídlo:

Na štepnici 2, 96001 Zvolen, Slovenská republika

IČO:

33301191

DIČ:

1030749632

IČ DPH:

1030749632

Telefón:

+421903536858

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Galantérny materiál

Kľúčové slová:

Galantérny materiál

CPV:

19435100-5 - Šijacie nite; 39560000-5 - Rôzne textilné výrobky; 19442000-6 - Syntetické
nite; 39241200-5 - Nožnice; 39227100-0 - Ihly na šitie alebo pletacie ihlice; 44922100-0 Krieda; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Galantérny materiál

Funkcia
Galantérny materiál
Technické vlastnosti

Jednotka

Sada ihiel v košíku, kod 1001- ručné ihly (8-14ks v
balení)

balenie

2

Špendlíky krajčirske so sklenenou hlavičkou 0,6x30mm,
100ks/bal.,

balenie

3

Krajčírska krieda rôzne farby

ks

50

Nožnice páracie - dlĺžka 10 cm

ks

1

Krajčírske nožnice - dĺžka 210mm

ks

1

Krajčírske nožnice - dĺžka 250mm

ks

1

Krajčírsky meter 150cm

ks

2

Šidlo - bodec

ks

1

Niť - AMANN - belfil 120/1000m návin, farba biela, kód
2000

ks

10
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Minimum

Maximum

Presne

Niť - AMANN - belfil 120/1000m návin, farba čierna, kód
4000

ks

10

Niť - AMANN - belfil 120/1000m návin, farba zelená, kód
719

ks

10

Niť - AMANN - belfil 120/1000m návin, farba modrá, kód
825

ks

10

Niť - AMANN - belfil 120/1000m návin, farba žltá, kód
0120

ks

10

Páratko s gumou SEAM FIX

ks

1

Odstrihávacie nožnice TEXI 4022

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácií predmetu zákazky.
Objednávateľ požaduje dodanie nového nepoužívaného tovaru.
Objednávateľ požaduje predložiť do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy podrobný rozpočet na každú položku zvlášť s
cenami bez DPH, s DPH a spolu.
Objednávateľ požaduje jednorázové plnenie dodania predmetu zmluvy.
V prípade nedodržania podmienok doručenia predmetu zmluvy, zo strany dodávateľa v inom než vopred dohodnutom termíne
objednávateľ predmet zmluvy neprevezme.
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 13:00.
Pred vystavením faktúry je nutné kontaktovať objednávateľa kvôli oznámeniu fakturačných údajov.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v súlade s ustanovením §-u 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanejhodnoty v znení neskorších predpisov. Vo faktúre uvádzať číslo zmluvy a presný popis predmetu zmluvy.
Faktúra musí obsahovať tieto údaje: a) číselné označenie faktúry, b) dátum vyhotovenia faktúry, c) obsah účtovného prípadu,
d) názova sídlo objednávateľa a dodávateľa, e) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platba uskutočnená, f) dátum
uskutočneniaúčtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia účtovného dokladu (faktúry),g) podpisový záznam
osoby zodpovednejza účtovný prípad v účtovnej jednotke, h) celkovú fakturovanú sumu a náležitosti v eurách bez / s DPH za
mernú jednotku avyjadrenie sumy za celkové množstvo, i) DIČ, prípadne IČ DPH, IĆO.
Cena musí zahŕňať všetky náklady Dodávateľa vrátane dopravy.
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu určenú na základe tejto zmluvy do 30 dní po doručení faktúry bankovým prevodom
na účetpredávajúceho uvedený ako údaj vo faktúre. Platobná povinnosť kupujúceho sa považuje za splnenú v deň, keď bude
z účtukupujúceho odpísaná príslušná suma platby.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Objednávateľ požaduje pred dodaní tovaru kontaktovať kontaktnú osobu minimálne 3 pracovné dni vopred.
Pri dodaní tovaru objednávateľ požaduje vystaviť samostatný dodací list.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava III
Strana 2 z 3

3.2

Obec:

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Ulica:

Za kasárňou 3

Čas / lehota plnenia zmluvy:
30.11.2021 10:00:00 - 03.12.2021 10:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

položky opisného formulára

Požadované množstvo:

1,0000

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: 198,13 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 237,76 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 Z202123342

V Bratislave, dňa 29.11.2021 08:38:01
Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Mária Chilová
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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