
Kúpna zmluva č. Z202123365_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: H-COLOR, spol.s.r.o.
Sídlo: Novozámocká 36, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 36539457
DIČ: 2020152871
IČ DPH: SK2020152871
Telefón: 0905 577 775

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farby 1
Kľúčové slová: Farba, email, vodou riediteľná, syntetická, na natieranie a striekanie rôznych povrchov, 

štetec, stavebný materiál
CPV: 44812220-3 - Vodové farby; 44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 39224210-3 - 

Maliarske štetce
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Farby-laky a maliarske potreby

Funkcia

Na povrchovú úpravu rôznych povrchov a plôch v interiéri a exteriéri.

Prostriedky na nanášanie farieb.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Maliarsky náter na povrchové úpravy interiérov, 
oteruvzdorný, paropriepustný, vhodný na všetky 
nasiakavé podklady ako napr. omietky, suché murivo. 
Belosť min. 86%, hustota min. 1,4 g/cm3, balenie 15 kg, 
Primalex Plus

balenie 14

Krepová papierová maliarska páska- maskovacia 5 cm x
50 m kus 30

Štetec plochý, s plastovou rúčkou, na syntetickú farbu, 
kvalitný štetec, šírka 50 mm ks 20

Štetec plochý, s plastovou rúčkou, na syntetickú farbu, 
kvalitný štetec,  šírka 70 mm ks 20

Štetec plochý univerzálny, s plastovou rúčkou, na 
syntetickú farbu, kvalitný štetec, šírka 100 mm ks 20
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Farba na betón syntetická, odtieň šedý, je určený na 
zhotovenie matných náterov pre vnútorné aj vonkajšie 
použitie, napr. podlahy pivníc, garáži, terás, balkónov, 
múrikov, stĺpikov. Výrobok je vysoko odolný voči 
poveternosti, má dobré mechanické vlastnosti, čiastočnú
odolnosť voči niektorým rozpúšťadlám a chemikáliám 
ako sú nafta, motorový olej a kyselina sírová. Betex 2v1 
na Beton S2131, balenie 5 kg

ks 4

Hĺbkový penetračný náter na savé podklady, zjednocuje 
savosť, zceluje podklad, univerzálne použitie, balenie 5 
litrov resp. 5 kilogramov

ks 10

Univerzálny penetračný náter na savé podklady, vhodný 
pod nátery na zjednotenie podkladu, balenie 5 litrov 
resp. 5 kilogramov

ks 10

Biela lesklá vrchná, vodouriediteľná farba na radiátory, 
veľmi rýchlo zasychá, dobrá brúsiteľnosť, dobrá plnivosť 
pórov, biely odtieň možno použiť na nátery hračiek, 
odolná vysokým teplotám, balenie 0,6 -0,8 litra (napr: 
Slovakryl Radiátor alebo ekvivalent)

balenie 10

Štetec zárohák na radiátory. Dlhý zahnutý štetec, 70 mm kus 6

Valček fasádny, plyš, na hladké a jemne hrubé povrchy, 
polyakryl, výška 18 mm, dĺžka valčeka 250 mm, bez 
rúčky /držiaka/

kus 6

Spokar štetka maliarska guľatá C10 Maliarska štetka, 
guľatá C 10 je vhodná na všetky bežné nátery. 
Nedoporučuje sa na vápnenie. Má je plastové držadlo so
závitom a čistú čínsku štetinu.Veľkosť: 10, Priemer 
pracovnej časti: 132 mm, Dĺžka vlákien: 122 mm

kus 2

Teleskopická násada, tyč na valček, univerzálna 
110-200 kus 2

Fasádny náter, biely, moderná akrylátová fasádna farba,
umývateľná, paropriepustná, vysoká schopnosť krytia, 
odoláva poveternostným vplyvom. Používa sa pre nátery
vápenocementových omietok, muriva, betónových 
panelov, panelov z ľahčených hmôt, brizolitu, 
drevotriesky, a pod. (napr.: Remal Fasáda alebo 
ekvivalent) balenie 15 kg

kus 10

OSMO - JEDNOVRSTVOVÁ LAZÚRA HS PLUS, odtieň 
palisander. Nekceptuje sa dodanie ekvivalentu z dôvodu
už dopĺňania a renovácie drevených častí exteriéru 
natretých touto farbou. Odtieň  9261 Orech, balenie 0,75
litra

kus 6

Základný náter syntetický, šedý, 0,75 - 0,9 kg, Synta kus 10

Vrchný syntetický náter, šedý lesklý 0,75 kg, Synta 1010 kus 10

Vrchný syntetický náter, čierny lesklý 0,75 kg, Synta 
1999 kus 10

Vrchný syntetický náter, hnedý čokoládový, lesklý 0,75 
kg, Synta 2430 kus 10

Vyhladzovacia hmota, Povrchová stierka, Opravná 
stierka, hotová strierka, balenie 1,8 kg, Stemal kus 6

WD-40 450 ml - Mazivo,olej, farba číra, použitie: na 
kontakty, objem 450 ml kus 5

Krycia plachta igelitová maliarska, nie mikroténová, 
Rozmery: 4 m x 5 m a 45 mikrometrov (0,045 mm, fólia s
menšou hustotou polyetylénu

kus 10

Krycia plachta mikroténová, maliarska, rozmery: 4 m x 5 
m, krycia plachta HDPE, ochrana proti farbe, nečistotám 
a vlhkosti

kus 20

Acetón technický, balenie 9 l kus 5

Riedidlo C 6000, balenie 4,5 l kus 5

Riedidlo S 6006, balenie 4,5 l kus 5

Brúsna hubka 100 x 70 x 27 - 4 stranná, zrnitosť 100 kus 10
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Brúsna hubka 100x70x27- 4 stranná, zrnitosť 220 kus 10

Brúsne plátno na kov 23 x 28cm, zrnitosť 80 kus 20

Brúsne plátno na kov 23 x 28cm, zrnitosť 120 kus 20

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. 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

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet a rozpis položiek dodávky do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy

Neakceptujeme dodanie kuriérskou službou, nakoľko pri takomto dodaní nie je možné skontrolovať obsah zásielky, ale len 
neporušenosť balenia

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: Zvolen
Obec: Kováčová
Ulica: Bienska dolina 27

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.12.2021 08:00:00 - 08.12.2021 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: 1 387,49 EUR
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4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 664,99 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 Z202123365

V Bratislave, dňa 29.11.2021 13:58:01

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

Dodávateľ:
H-COLOR, spol.s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 4 z 4 





Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123365


Zákazka


Identifikátor Z202123365


Názov zákazky Farby 1


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317122


Dodávateľ


Obchodný názov H-COLOR, spol.s.r.o.


IČO 36539457


Sídlo Novozámocká 36, Nitra, 94901, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 29.11.2021 11:21:06


Hash obsahu návrhu plnenia e+K3cAvDq99hoYvRtq6Ky+mcQkToaa3na0ZN/WFgge0=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Tovar bude dodaný podľa daných parametrov


Prílohy:
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