
Kúpna zmluva č. Z20228262_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: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Chemikálie priemyselné
Kľúčové slová: kompresorový olej, olej EMKARATE
CPV: 09211200-3 - Kompresorové oleje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: OLEJ EMKARATE 1L RL32H alebo ekvivalent

Funkcia

využitý na práce v dielni

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

OLEJ EMKARATE 1L RL32H alebo ekvivalent ks 10

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

OLEJ EMKARATE 1L RL32H KÓD PRODUKTU: 
RL32HVýrobca: EMKARATEObjednávacie číslo: 
330052, 531.2818, 32 6504-32H-1EAN kód: 000 000 
330 0527

Popis

Emkarate RL 32H je olej ISO VG 32 zo syntetického 
polyolesteru (POE) vyvinutý špeciálne pre použitie v 
chladiacich a klimatizačných kompresoroch s použitím 
HFC chladív. Poskytuje účinnú ochranu proti 
opotrebovaniu ocele a hliníka. Olej vhodný pre chladiva 
R134a, R404A, R507, R410A, R407C, R22 a pod. 
Viskozita pri 40 °C je 32,5 cSt. Bod vzplanutia 264 °C. 
Viskózny index 121, bod tuhnutia -55°C.

Technické parametre
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Špecifikácie PoE OIL 32. Chladiace sa olejnice pre 
kompresory (FREON, Chladiareň). rokov na trhu Po 
ukončení výroby chladiva R-12 (zložky chladiva R12 boli
aplikované zakázané poškodenie ozónovej vrstvy) na 
svojom mieste sa objavil chladivo R134A. Po ukončení 
výroby chladiva R-12 (zložky chladiva R12 boli 
aplikované zakázané poškodenie ozónovej vrstvy) na 
svojom mieste sa objavil chladivo R134A. Kvôli 
prechodu z jednej chladiva do druhého a nedostatku 
jediného stanoviska, o ktorom sú mazivá najvhodnejšie 
na použitie, boli vyvinuté dva typy olejov: Pag. a Poetu.

Iné

Rozdiely olejov Pag. a Poetu : Konštrukcia PAG 
chladiaci olej (polyalkylénglykol) je vyrobený z 
polyalkylénglykolu, navrhnuté na prácu s chladivom 
R134A PoE chladiaci olej (syntetys polyolový ester) je 
vyrobený zo syntetických esterov určených na prácu s 
chladivami: R134A, R404A, R507, R407C, R410A Ak 
bol automobilový klimatizátor pôvodne vytvorený na 
použitie chladiva R134A - Polyalkylénglykonge olej pag 
Ak bol systém prepracovaný s použitím chladiva R12 na 
R134A - Polyololster Kompresorový olej POE

Iné

Obe chladiace oleje sú rovnako použité v 
automobilových klimatizačných klimatizačných 
zariadeniach, avšak vzhľadom na prechod z jednej 
chladiva do druhého sa oleje oddelili na dva typy, od 
seba navzájom sa líšili; Použitie oleja závisí od 
konštrukcie klimatizácie; PoE chladiaci olej je 
univerzálnejší, pretože Navrhnuté na použitie s rôznymi 
chladivami, zatiaľ čo Pag je len na použitie s R134A

Iné

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

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

Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky

V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia

Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 7.00 do 13.00 hod. po predchádzajúcej telefonickej dohode s kontaktnou 
osobou minimálne tri pracovné dni vopred.

Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese 
dodania.

Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, 
neprevziať zásielku.

Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.

Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opis 
technických parametrov.

Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry 
odberateľovi.

Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na 
faktúre uvedená).

Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, 
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne 
identickou špecifikáciou.

V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po 
nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne 
požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky
požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
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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..

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky

Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia.

Miesto plnenia musí byť na faktúre uvedené.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Zemianske Kostoľany
Ulica: Pod Horou

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.08.2022 07:00:00 - 09.09.2022 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: počet kusov
Požadované množstvo: 10,0000

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: 291,66 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 349,99 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.
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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 Z20228262

V Bratislave, dňa 05.08.2022 10:38:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228262


Zákazka


Identifikátor Z20228262


Názov zákazky Chemikálie priemyselné


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/327360


Dodávateľ


Obchodný názov Železiarstvo HAMMER, s.r.o.


IČO 36428353


Sídlo Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou, 02302, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 1.8.2022 19:54:24


Hash obsahu návrhu plnenia OEn92ES1aXgHjpgP9i8yFFoHB5xxu9M3FfrqwhnS79E=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
OLEJ EMKARATE 1L RL32H


Prílohy:
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