
Kúpna zmluva č. Z20228285_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: ROFA SLOVENSKO, spol s r.o.
Sídlo: Vlčie hrdlo, P.O.Box 16, 82003 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31340962
DIČ: 2020328904
IČ DPH: SK2020328904
Bankové spojenie: IBAN: SK6252000000000011312923
Telefón: 02 45258948

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Laboratórne diagnostické pomôcky a materiál
Kľúčové slová: Špirála zapaľovacia elektrická, Filter k CFPP skúške, Keramické tesnenie na JFTOT, Filter 

na JFTOT, Sada spaľovacích trubičiek na JFTOT, Držiak na Ubbelohdeho viskozimeter
CPV: 38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel); 

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Zapaľovacia špirála pre elektrické zapaľovanie k prístroju OptiFlash

2. Filter MINISART k CFPP skúške

3. Keramické tesnenie na JFTOT

4. Filter na JFTOT

5. Sada spaľovacích trubičiek na JFTOT

6. Držiak na Ubbelohdeho viskozimeter

Položka č. 1: Zapaľovacia špirála pre elektrické zapaľovanie k prístroju OptiFlash

Funkcia

Špirála náhradná zapaľovacia pre elektrické zapaľovanie COC OptiFlash k laboratórnemu Prístroju na stanovenie bodu 
vzplanutia 104034. Na uvedenom prístroji sa vykonávaná akreditovaná skúška stanovenia bodu vzplanutia v ropných 
produktoch podľa Clevelandu. Táto akreditovaná skúška je kontrolovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS).

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Zapaľovacia špirála pre elektrické zapaľovanie k 
prístroju OptiFlash ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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zapaľovanie elektrické COC áno

Položka č. 2: Filter MINISART k CFPP skúške

Funkcia

Filter k CFPP skúške k laboratórnemu Prístroju na stanovenie medznej filtrovateľnosti na studenom filtri modelu FPP 5GS. Na 
prístroji sa vykonáva akreditovaná skúška stanovenia medznej teploty filtrovateľnosti. Akreditovaná  skúška je kontrolovaná 
Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS).

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Filter MINISART k CFPP skúške balenie (50ks) 1

Priemer µm 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Luer konektor áno

Položka č. 3: Keramické tesnenie na JFTOT

Funkcia

k Prístroju na stanovenie termickej stability v dynamických podmienkach typ JFTOT - na uvedenom prístroji sa vykonáva 
akreditovaná skúška (kontrola kvality paliva v extrémnych podmienkach) Akreditovaná skúška je kontrolovaná Slovenskou 
národnou akreditačnou službou (SNAS).

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Keramické tesnenie na JFTOT ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 4: Filter na JFTOT

Funkcia

k Prístroju na stanovenie termickej stability v dynamických podmienkach typ JFTOT - na uvedenom prístroji sa vykonáva 
akreditovaná skúška (kontrola kvality paliva v extrémnych podmienkach) Akreditovaná skúška je kontrolovaná Slovenskou 
národnou akreditačnou službou (SNAS).

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Filter na JFTOT balenie (25 
kusov) 2

Typ: MA µm 0,45

Priemer mm 0,25

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 5: Sada spaľovacích trubičiek na JFTOT

Funkcia

k Prístroju na stanovenie termickej stability v dynamických podmienkach typ JFTOT - na uvedenom prístroji sa vykonáva 
akreditovaná skúška (kontrola kvality paliva v extrémnych podmienkach) Akreditovaná skúška je kontrolovaná Slovenskou 
národnou akreditačnou službou (SNAS).

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Sada spaľovacích trubičiek na JFTOT sada (10 ks) 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 6: Držiak na Ubbelohdeho viskozimeter

Funkcia
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Držiak na Ubbelohdeho viskozimeter kompatibilný s kúpeľom TVB 445 potrebný na uchytenie Ubbelohdeho kapiláry v kúpeli. 
Vykonáva sa v ňom akreditovaná skúška stanovenie kinematickej viskozity ropných produktov. Táto akreditovaná skúška je 
kontrolovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS).

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Držiak na Ubbelohdeho viskozimeter ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Materiál nehrdzavejúca oceľ

Izolovaná rukoväť áno

Krúžok na zavesenie s priemerom ± 265 mm áno

Kompatibilný s kúpeľom TVB 445 áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Zmluvná cena musí byť konečná a musia byť v nej započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním predmetu 
zákazky.

Objednávateľ požaduje dodať spolu s tovarom návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku.

Dodávateľ sa zaväzuje do 5 pracovných dní po uzavretí zmluvy doručiť objednávateľovi technickú špecifikáciu a podrobný 
rozpočet predmetu zákazky v rozsahu jednotková cena bez DPH, jednotková cena s DPH, celková cena bez DPH a celková 
cena s DPH potvrdený pečiatkou a podpisom.

Kontaktná osoba objednávateľa do 5 pracovných dní od doručenia uvedených dokladov ponuku dodávateľa odsúhlasí, príp. 
odmietne ak táto nebude spĺňať požiadavky objednávateľa.

Tovar bude objednávateľom prevzatý na základe dodacieho listu poverenou osobou v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod.
do 14:00 hod. Dodací list musí obsahovať dátum odovzdania a prevzatia tovaru, dodané množstvo tovaru, označenie miesta 
dodania a podpisy oprávnených osôb za odovzdanie/ prevzatie tovaru s otlačkom pečiatky preberajúceho.

Dodávateľ oznámi presný termín plnenia minimálne tri pracovné dni vopred kontaktnej osobe v mieste plnenia.

Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, číslo a názov kúpnej zmluvy. Objednávateľ žiada 
zasielať originál faktúru s originál podpisom a pečiatkou (nie s elektronickým podpisom) spolu s  dodacím listom potvrdeným 
oboma zmluvnými stranami. Splatnosť faktúry je minimálne 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu určenú kontaktnou 
osobou.

Záručná doba na tovar je v trvaní 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu preberajúceho v mieste plnenia.

Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý, nevystavovaný, nerepasovaný tovar v originálnom balení prvej akostnej triedy.

Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti podľa tejto technickej špecifikácie. Objednávateľ je oprávnený pri 
dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru alebo nekompletnosti dodávky túto zásielku 
neprevziať.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v objednávkovom, resp. opisnom formulári sa 
bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok s výhradou objednávateľa odstúpiť od zmluvného vzťahu z 
dôvodu porušenia zmluvných podmienok s následným vyhotovením negatívnej referencie na dodávateľa.

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: Žilina
Obec: Žilina
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Ulica: Rajecká cesta 18

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.08.2022 12:00:00 - 31.08.2022 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Súbor 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: 2 284,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 740,80 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 Z20228285

V Bratislave, dňa 05.08.2022 10:38:04

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

Dodávateľ:
ROFA SLOVENSKO, spol s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228285


Zákazka


Identifikátor Z20228285


Názov zákazky Laboratórne diagnostické pomôcky a materiál


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/327383


Dodávateľ


Obchodný názov ROFA SLOVENSKO, spol s r.o.


IČO 31340962


Sídlo Vlčie hrdlo, P.O.Box 16, Bratislava, 82003, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 2.8.2022 8:28:32


Hash obsahu návrhu plnenia Tx30TEiAwWoqu6TjwP3K8DOLn9+mfqBEojvvl2lLUZc=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
ponuka v súlade s požiadavkami


Prílohy:
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