
Kúpna zmluva č. Z20228038_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

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: Špeciálne a bežné náterové hmoty, farby a riedidlá
Kľúčové slová: farby, spreje, riedidlá
CPV: 44810000-1 - Náterové farby; 44832200-3 - Riedidlá; 44800000-8 - Náterové farby, laky a 

tmely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Špeciálne a bežné náterové hmoty

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

S 2822 Uniakryl 5 kg balenie farba biela  0100 ks 30

Sprej strieborný 400ml teplotne odolný do 600°C ks 100

Sprej biely lesklý 400ml, odtieň RAL 9016 farba 
dopravná biela lesklá ks 60

Sprej zelený lesklý 400ml, odtieň RAL 6001 farba 
smaragdovo zelená lesklá ks 6

Akrylátová farba v spreji odtieň RAL 6018 Žltozelená 
matná 400 ml ks 24

Akrylátová farba v spreji odtieň RAL 8002 Signálna 
hnedá matná 400 ml ks 18

Akrylátová farba v spreji odtieň RAL 9005 Čierna matná 
400 ml ks 100

Akrylátová farba v spreji odtieň RAL 5010 Enciánová 
modrá matná 400 ml ks 12

Akrylátová farba v spreji odtieň RAL 7001 Striebrosivá 
matná 400 ml ks 12
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Sprej perleťovo zelený lesklý 400ml odtieň RAL 6035 
farba perleťovo zelená lesklá ks 12

Akrylátová farba v spreji odtieň RAL 7008 Sivá khaki 
matná 400 ml ks 60

Syntetika S2013U 5450 khaki zelená 0,6l - vrchná farba 
lesklá ks 360

V1220 - Vodou riediteľný lak na drevo - lesklý ks 20

Syntetika S2013U 4400 svetlomodrá 0,6l - vrchná farba 
lesklá ks 12

IN-EPOX 4020-10 - samopenetračný  epoxidový  náter 
balenie  RAL7035 - 5 kg balenie ks 27

BODY 930 náter na podvozky čierny 1 kg balenie ks 92

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky. Splatnosť faktúry 30 dni odo dňa 
jej doručenia objednávateľovi. Súčasťou faktúry bude aj dodací list.Tovar bude dodaný jednorazovo

Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 3x faktúruFaktúra musí 
obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.

Tovar sa požaduje dodať v pracovných dňoch a v pracovnom čase od 7,00 do 14,00 hodine. Oznámenie termíne dodania 
minimálne 1 deň vopred. V prípade vlastnej prepravy doložiť e-mailom presné údaje vozidla  a šoféra, ktorý tovar privezie číslo
  občianskeho preukazu. Dôvod vybavenia vstupu do vojenského priestoru.

Tovar dodať len v pracovných dňoch, v čase od 7:30 do 14:00Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky 
objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazkyObjednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a 
v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.

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..

Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: 42.zásobovacia základňa  ul. Československej armády 3, 036 01 Martin

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:
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16.08.2022 09:13:00 - 31.08.2022 09:17:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 358,32 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 629,99 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228038

V Bratislave, dňa 05.08.2022 10:10:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
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
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228038


Zákazka


Identifikátor Z20228038


Názov zákazky Špeciálne a bežné náterové hmoty, farby a riedidlá


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/327136


Dodávateľ


Obchodný názov H-COLOR, spol.s.r.o.


IČO 36539457


Sídlo Novozámocká 36, Nitra, 94901, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 5.8.2022 6:57:16


Hash obsahu návrhu plnenia XXLy7643PoPZCEE17xOun56w/K2A5Riu1HaaMArpkzI=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Tovar bude dodaný podľa daných špecifikácií, presné názvy tovarov budú v aktualizovanom rozpočte.


Prílohy:
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