
Kúpna zmluva č. Z202123363_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 náradie a dielenský spotrebný materiál
Kľúčové slová: zverák, vrták, brúsny papier, píla, skrutkovač, rezný kotúč, pílový list, meter
CPV: 44500000-5 - Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny; 14811300-2 - 

Brúsne kotúče; 44512800-0 - Skrutkovače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Ručné náradie a dielenský spotrebný materiál

Funkcia

Zámočnícke, stolárske a elektrikárske práce

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Stolárska svorka dlhá 600 mm, rýchloupínacia, 
kov-plast, na lepenie a uchytávanie, jednoručná kus 8

Zverák zámočnícky, robustná koštrukcia, pracovný 
rozsah: 0–200 mm, otočný mechanizmus s kovadlinou kus 1

Zverák zámočnícky, robustná koštrukcia, pracovný 
rozsah: 0–100 mm, otočný mechanizmus s kovadlinou kus 1

Sada bitov v dĺžke 25 mm, v praktickom balení, s 
magnetickým držiakom, obsahujúce bity - PH, PZ, 
TORX, ploché, imbus /HEX/, kvalitné bity, z tvrdenej 
ocele, počet dielov v sade minimálne 20 kusov

sada 6

Sada plochých vrtákov do dreva, sada minimálne 6 
vrtákov, rozmery 10-25 (30) mm sada 2

Súprava Forstnerových vrtákov 5 alebo viac dielna 15 
mm - 35 mm, vrtáky do dreva, sukovníky sada 2
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Metabo 3 brúsne pásy 75x533 mm,P 60, drevo a kov, 
sada 3 kusy pásov sada 3

Metabo 3 brúsne pásy 75x533 mm,P 80, drevo a kov, 
sada 3 kusy pásov sada 3

Metabo 3 brúsne pásy 75x533 mm,P 100, drevo a kov, 
sada 3 kusy pásov sada 3

Brúsny papier do vibračnej brúsky Metabo SR 180 Intec,
93x230 mm, P60, sada 10 kusov sada 3

Brúsny papier do vibračnej brúsky Metabo SR 180 Intec,
93x230 mm, P80, sada 10 kusov sada 3

Brúsny papier do vibračnej brúsky Metabo SR 180 Intec,
93x230 mm, P100, sada 10 kusov sada 3

Bázická elektróda E-B 121 2,5 mm x 350 mm ESAB 
alebo ekvivalent, balenie min. 4 kg balenie 2

ZVÁRACÍ DRÔT 0,8 MM/5KG, veľmi kvalitný pomedený 
drôt pre zváranie jemnozrnných ocelí, balenie - kotúč 5 
kg

balenie 2

Rezný kotúč na kov, 125x22x1 mm kus 100

Rezný kotúč na kov, 230x22x2 mm kus 20

Brúsny kotúč na kov, 125x22x6 mm kus 10

Lamelový brúsny kotúč, 125 mm, zrnitosť 60 kus 20

Lamelový brúsny kotúč, 125 mm, zrnitosť 80 kus 20

Lamelový brúsny kotúč, 125 mm, zrnitosť 100 kus 20

Sekáč plochý SDS Max 400 mm, šírka ostria min. 40 
mm, extra tvrdený kus 10

Sekáč plochý SDS Plus, 250 mm, šírka ostria min. 40, 
extra tvrdený kus 10

Sekáč špicatý SDS Max 400 mm, extra tvrdený kus 5

Sekáč špicatý SDS Plus, 250 mm, extra tvrdený kus 5

Odlamovací vysúvací nôž, lamelový, 18 mm, kovová 
konštrukcia, vysoko kvalitný nôž kus 12

Náhradné čepele do odlamovacích nožov, 18 mm, 
balenie 10 čepelí balenie 10

Zvinovací meter 3m, 12,7 mm, Ergonomické plastové 
PP puzdro,Meracia páska s lakovaným 
povrchom,Blokovacia zámka meracej pásky,Presný 
začiatočný bod merania – háčik s vôľou kompenzuje 
rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní , EEC 
certifikát, trieda presnosti II, Spona pre upevnenie na 
opasok

kus 12

Zvinovací meter 5m, 19 mm, Ergonomické plastové PP 
puzdro,Meracia páska s lakovaným 
povrchom,Blokovacia zámka meracej pásky,Presný 
začiatočný bod merania – háčik s vôľou kompenzuje 
rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní , EEC 
certifikát, trieda presnosti II, Spona pre upevnenie na 
opasok

kus 4

Zvinovací meter 8m, 25 mm, Ergonomické plastové PP 
puzdro,Meracia páska s lakovaným 
povrchom,Blokovacia zámka meracej pásky,Presný 
začiatočný bod merania – háčik s vôľou kompenzuje 
rozdiel pri vnútornom a vonkajšom meraní , EEC 
certifikát, trieda presnosti II, Spona pre upevnenie na 
opasok

kus 2
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Sada vrtákov do ocele, HSS DIN 338, Vrtáky sú 
vyrobené z rýchloreznej ocele (HSS) najvyššej kvality. 
Všetky sú uložené v praktickom kufríku.Obsah balenia:- 
Vrtáky po 10ks .: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 
3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6 , 5 mm,
7 mm, 7,5 mm, 8 mm. Vrtáky po po 5ks .: 8,5 mm, 9 
mm, 9,5 mm, 10 mm. Sada 170 dielov

sada 2

Vrták do železa, HSS DIN 338, valcovaný, priemer 10,5 
mm kus 3

Vrták do železa, HSS DIN 338, valcovaný, priemer 11 
mm kus 3

Vrták do železa, HSS DIN 338, valcovaný, priemer 11,5 
mm kus 3

Vrták do železa, HSS DIN 338, valcovaný, priemer 12 
mm kus 3

Vrták do železa, HSS DIN 338, valcovaný, priemer 12,5 
mm kus 3

Vrták do železa, HSS DIN 338, valcovaný, priemer 13 
mm kjus 3

Vrták do železa, HSS DIN 338, valcovaný, priemer 14 
mm kus 2

Vrták do železa, HSS DIN 338, valcovaný, priemer 15 
mm kus 2

Vrták do železa, HSS DIN 338, valcovaný, priemer 16 
mm kus 2

Vrták SDS plus Ø5x100/160mm, do betónu, dvojbritový, 
tvrdokov kus 10

Vrták SDS plus Ø6x110/160mm, do betónu, dvojbritový, 
tvrdokov kus 10

Vrták SDS plus Ø7x100/160mm, do betónu, dvojbritový, 
tvrdokov kus 5

Vrták SDS plus Ø8x150/210mm, do betónu, dvojbritový, 
tvrdokov kus 5

Vrták SDS plus Ø10x150/210mm, do betónu, 
dvojbritový, tvrdokov kus 10

Vrták SDS plus Ø12x150/210mm, do betónu, 
dvojbritový, tvrdokov kus 5

Vrták SDS plus Ø10x400/460mm, do betónu, 
dvojbritový, tvrdokov kus 2

Vrták SDS plus Ø12x400/460mm, do betónu, 
dvojbritový, tvrdokov kus 2

Vrták SDS plus Ø14x400/460mm, do betónu, 
dvojbritový, tvrdokov kus 2

Vrták SDS+ Ø25x950/1000mm, do betónu, dvojbritový, 
tvrdokov kus 1

Sada elektrikárskych skrutkovačov, 3 x plochý 
skrutkovač, 3 x PH, skúšačka, s ochranou, 1000V sada 2

Sada Torx skrutkovačov, T 10- 40 sada 2

Značkovač permanentný biely, pracovná fixa, liehová, 
hrubá kus 10

Značkovač permanentný biely, pracovná fixa, liehová, 
tenká kus 10

Značkovač permanentný čierny, pracovná fixa, liehová, 
hrubá kus 10

Značkovač permanentný čierny, pracovná fixa, liehová, 
tenká kus 10

Ceruza tesárska, 180 mm kus 20

Ručná píla na drevo, chvostovka, dĺžka cca 50 cm kus 2
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Ručná píla na konáre, trojbrúsené zuby, s ergonomickou
rukoväťou, dĺžka čepele cca 30 cm kus 2

Pílové listy do chvostovej píly (píla je značky Makita) na 
kov a oceľ, dĺžka 200-250 mm, balenie po 3 kusy balenie 3

Pílové listy do chvostovej píly (píla je značky Makita) na 
drevo, dĺžka cca 300 mm, dlhé listy, balenie po 3 kusy balenie 3

Pílové listy do chvostovej píly (píla je značky Makita) na 
kov a oceľ, dĺžka cca 150mm, krátke listy, balenie po 5 
kusov

balenie 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

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: Zvolen
Obec: Kováčová
Ulica: Bienska dolina 27

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
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4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 400,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 680,00 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 Z202123363

V Bratislave, dňa 29.11.2021 13:38:01

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 Z202123363


Zákazka


Identifikátor Z202123363


Názov zákazky Ručné náradie a dielenský spotrebný materiál


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317120


Dodávateľ


Obchodný názov FERMAT SK s.r.o.


IČO 50963791


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


Dátum a čas predloženia 29.11.2021 11:07:54


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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