
Kúpna zmluva č. Z202123360_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Sládkovičova 80, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00738328
DIČ: 2021075298
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK1781800000007000163370
Telefón: 0907895672

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0918567651

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné elektrické náradie
Kľúčové slová: vŕtačka
CPV: 43132300-0 - Vŕtačky; 31700000-3 - Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické 

potreby; 31000000-6 - Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a spotrebný tovar; osvetlenie; 
42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Ručné elektrické náradie

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Zváračka TIG AC / DC 200A pre hliník MAGNUM : 
Metódy zvárania: TIG AC / DC, PULS, MMA, Napájanie: 
230V,Bezkontaktné spustenie VF oblúka, sada 
obsahuje:Magnum THF 220S Zváraci stroj ,TIG zvárací 
horák typ SR26 - 4m,Držiak hmotnosti 3m,Držiak 
elektródy 3m,Návod na použitie a záručný list, Plynová 
hadica 1 ks Sťahovacie pásky -2 ks ZVÁRACIE 
PRÍSLUŠENSTVO:Zváračská kukla MAGNUM 
TURBO,8l plynová fľaša argónu, Reduktor Ar/CO2 z 
rotametrem , Keramická tryska 3ks ,Klieština 1,6/2,4/2,0 
mm 3ks , Konektor 1,6/2,4/2,0mm 3ks , Stredná zástrčka
WIG SR 17/18/26 1ks,Zlatá elektróda TIG 1,6/2,0/2,4 
mm 3ks

ks 1
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Akumulátorový vŕtací skrutkovač -Vlastnosti:Bezuhlíkový
motor,18 stupňov uťahovacieho momentu + vŕtanie,LED 
osvetlenie pracovného miesta.Parametre:Upínací rozsah
skľučovadla: 10 mm,Max. vŕtací výkon - oceľ: 10 
mm,Max. vŕtací výkon - drevo: 28 mm,Uťahovací 
moment (tvrdý/mäkký) spoj: 35 / 21 Nm,Súčasť balenia: 
Prepravný kufor, 2x Aku BL1040B (4,0 Ah) ,Nabíjačka 
DC10SA ,Kryt akumulátora ,Rýchloskľučovadlo ,Háčik 
.napr.Makita DF332DSME alebo ekvivalent . Skrutkovač 
musí byť kompatibilný s baterkami BL1040B

ks 3

Búracia kladivo 1850 W -AVT technológia antivibračná 
technológia.Prídavnú rukoväť je možné otáčať o 360 
°,Led kontrolka informujúca o nutnosti výmeny 
uhlíkov,30 mm šesťhranný držiak nástroja,Prepínač 
sklzu,Led kontrolka signalizujúca zapnutie stroja, 
Technické parametre:Menovitý výkon 1850 W,Počet 
úderov naprazdno 1300 min-1,Energia nárazu 48,9 
J,Typ držiaka nástroja Šesťuholník 30 mm, Rozmery 
(celková dĺžka)781 mm,Hmotnosť (EPTA) 19,2 kg,Typ 
úderov Elektropneumatický , Dodávané 
príslušenstvo:821839-6 PVC kufor s kolieskami,D-15285
Sekáč špic 400 mm. napr.Makita HM1511 alebo 
ekvivalent.

ks 1

Ručné miešadlo 1800 W- Technické parametre:Hladina 
hlukového zaťaženia LWA: 95,8 dB (A).Prípojka: 230 
V~50 Hz,Výkon motora: 1.800 W/P1,Otáčky pri 
voľnobehu: stupeň I: 150 - 300 min-1, stupeň II: 300 - 
650 min-1,Priemer miešacieho nástavca: 140 mm,Max. 
objem miešaného materiálu: 100 l,Hmotnosť: 10,3 
kg,Hmotnosť bez kábla : 5,7kg . napr. Gude GRW 1800 
alebo ekvivalent

ks 1

Aku rázový uťahovač 1/2" 18V - Špeciálna 
konštrukcia,Samostatný vypínač pre LED osvetlenie 
pracovnej plochy,Veľký vypínač s pravým a ľavým 
chodom, 22 minút nabíjací čas pre 3,0 Ah Li-Ion batériu. 
Dodávane bez akumulátora, nabíjačky a prepravného 
kufru,Technické parametre:Voľnobežné otáčky 
0-900/0-1.000/0-1.800 min-1,Počet úderov naprazdno 
0-1.800/0-2.000/0-2.200 min-1,Maximálny uťahovací 
moment 1.000 Nm,Štandardné skrutky M12 - 
M30,Upínanie / veľkosť vrtáka 1/2",Akumulátor 18 
V,Hmotnosť 3,3 kg.napr. Makita DTW1002Z alebo 
ekvivalent. Uťahovač musí byť kompatibilný s baterkami 
BL1850

ks 1

"Lamelová štrbinová fréza 701W Štrbinová 
frézka-Možnosť nastavenie presnej hĺbky frézovania 8, 
10, 12.3, 13, 14.7, 20 mm,Plynulo nastaviteľný uhol 0 ° - 
90 °,Technické parametre:Príkon 701 W,Voľnobežné 
otáčky 11.000 min-1,Priemer kotúča 100 mm,Hĺbka 
zarezania 20 mm,Uhol 0 - 90 °,Hmotnosť 2,5 
kg,Rozmery (D x Š x V) 302x139x145 mmDodávané 
príslušenstvo:821551-8 MAKPAC Transportkoffer (Typ 
3),B-20644 Frézka 100X22MM Z=6,123150-5 Sáčok na 
prach,782401-1 Kľúč k uhlovej brúske napr. Makita 
PJ7000J alebo ekvivalent"

ks 1

"Pásový pilník 533x30mm,550W -Vlastnosti:Výkonný 
550 W motor,Rýchlosť pásu je možné nastaviť na 
brúsenie širokej škály materiálov,Bezproblémové 
brúsenie zúžených priestorov,Dlhá vodiaca pätka na 
brúsenie rovných plôch:na kov, sklo, keramiku atď.S 
možnosťou pripojenia na vysávač.Parametre:Príkon: 
550 W,Rýchlosť pásu: 200 - 1.000 m/min,Dĺžka pásu: 
533 mm,Šírka pásu: 30 mm,Hmotnosť: 2,1 kg,Rozmery 
(D x Š x V): 380 x 90 x 170 mm,Súčasť balenia:Bočná 
rukoväť (153489-2 MA),brúsny papier (1 Set MA) napr. 
Makita 9031 alebo ekvivalent"

ks 1
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" Elektropneumatické vŕtacie a sekacie kladivo 
SDS-Plus, 1050W Technické parametre:Energia 
príklepu: 3,9 J,Max. vŕtanie v betóne (bit TCT): 30 
mm,Max. vŕtanie v betóne (jadro TCT): 80 mm,Max. 
vŕtanie v betóne (diamantové jadro): 80 mm,Max. vŕtanie
v dreve: 32 mm,Max vŕtanie v oceli: 13 mm,Nárazy za 
minútu: 0 - 4 500 obr./min, Príkon: 1050 W,Čistá 
hmotnosť: 4,1 - 4,5 kg,Rýchlosť bez zaťaženia: 0 - 840 
ot./min,Stopka: SDS plus,Obsah balenia:Kladivo 
HR3001CJ,plastový kufor,doraz. napr.Makita HR3001CJ
elebo ekvivalent"

ks 1

Makita BL1850B akumulátor 5,0Ah, dodať presne 
uvedené zariadenie z dôvodu kompatibility ks 4

Aku príklepový skrutkovač Li-ion 18 V bez aku : 
maximálny uťahovací moment 91 Nm,Technológia 
XPT.Signalizácia stavu nabitia akumulátora, 2 rýchlostná
prevodovka s celokovovou konštrukciou ozubených 
kolies,Kovové jednodielne rýchloupínacie 
skľučovadlo,LED osvetlenie pracovnej plochy, uťahovací
moment v 16tich stupňoch (1-10Nm),Dodávka bez 
akumulátora, nabíjačky a systaineru, Max. Ø vŕtania do 
dreva 76 mm,Max. Ø vŕtanie do betónu 16 mm,Max. Ø 
vŕtania do ocele 13 mm,napr. Makita DHP458Z alebo 
ekvivalent .Skrutkovač musí byť kompatibilný s 
baterkami BL 1850

ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, 
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve 
lepšími parametrami, ako má uvedený požadovaný výrobok, ak nie je v technickej špecifikácií uvedené iné. Ekvivalent je 
možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom
Objednávateľa

Vrátane dopravy na miesto plnenia, spôsob umožňujúcim kontrolu preberaného tovaru

Splatnosť faktúry 30 dní

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
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Obec: Banská Bystrica
Ulica: Sládkovičova 80

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.12.2021 08:00:00 - 10.12.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks. - viď. technická šepcifikácia vyššie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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: 3 083,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 700,00 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 Z202123360

V Bratislave, dňa 29.11.2021 12:38:02

Objednávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123360


Zákazka


Identifikátor Z202123360


Názov zákazky Ručné elektrické náradie


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317117


Dodávateľ


Obchodný názov FERMAT SK s.r.o.


IČO 50963791


Sídlo Čepeňská 2369/34, Sereď, 92601, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 24.11.2021 22:51:09


Hash obsahu návrhu plnenia BAfj5koM8T8DB7CIIVQQsACVpCCeG3LrKiB4c9ip9VY=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Týmto potvrdzujem, že predložená ponuka je v súlade s požadovanými technickými parametrami na
plnenie predmetu zákazky.


Prílohy:
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