
Kúpna zmluva č. Z20223582_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133
Telefón: 0326509345

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: Drobná mechanizácia
Kľúčové slová: krovinorez, miešadlo na maltu, reťazová píla, sekacie kladivo
CPV: 16300000-8 - Žacie mechanizmy; 31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje; 

42650000-7 - Pneumatické alebo motorové ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby 
(bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Drobná mechanizácia

Funkcia

Drobná mechanizácia sa využíva pri opravách vozidiel, mechanizmov a pri údržbe ciest.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Krovinorez Stihl FS 131 alebo lepší ekvivalent ks 9

benzínová elektrocentrála so zváračkou HERON EWH 
220 alebo lepší ekvivalent ks 3

uhlová brúska MILWAUKEE AGV 26-230 GE 2600 W 
alebo lepší ekvivalent ks 3

Sekacie kladivo SDS MAX - DEWALT D25899K alebo 
lepší ekvivalent ks 3

Vrtacie kladivo s SDS-plus BOSCH GBH 3-28 DRE 
Professional  alebo lepší ekvivalent ks 3

Stavebná miešačka 180l, 220V ks 1

miešadlo na maltu (1800 W) DeWALT DWD241 alebo 
lepší ekvivalent ks 3
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uhlová brúska MILWAUKEE AGV15-150XC 1550 W 
alebo lepší ekvivalent ks 3

rázový uťahovák s poistným krúžkom MILWAUKEE 
M18FHIWF12-502X  alebo lepší ekvivalent ks 3

brúska 125 mm MILWAUKEE M18BOS125-0  alebo 
lepší ekvivalent ks 3

Reťazová píla HUSQVARNA T525  alebo lepší 
ekvivalent ks 3

Plotostrih + 2ks batéria+nabíjačka MILWAUKEE M18 
FUEL  alebo lepší ekvivalent ks 1

Fukár motorový Stihl BG 56 4241 011 1750 alebo lepší 
ekvivalent ks 3

Kärcher K 7 Tlaková umývačka Premium Smart Control  
alebo lepší ekvivalent ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia - stredisko Trenčín.

Vrátane inštalácie na mieste plnenia.

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.

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

Objednávateľ požaduje predložiť oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Dodávateľ pri stanovaní jednotkovej ceny, do ceny zahrnie dopravné náklady na dodanie predmetu zákazky a všetkých 
súvisiacich nákladov a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.

Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý tovar v originálnom balení, 1. akostnej triedy, spolu so záručnými listami a 
certifikátmi.

Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími výkonnostnými parametrami, ako sú uvedené v technickej 
špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.

Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, objednávateľ 
požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s deklarovateľnou úplne identickou špecifikáciou. Objednávateľ si na základe 
podrobného porovnania vyhradzuje právo rozhodnúť, či predkladaný ekvivalent spĺňa požadované vlastnosti.

Rovnocenný ekvivalent objednávateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické 
použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a požadovaného účelu špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov 
objednávateľa.

V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ do 3
pracovných dní po účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje 
predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požiadavky na 
ekvivalentný produkt, špecifikované dodávateľom pri zadaní zákazky.

Dodávateľ 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 Dodávateľ nedodá tovar v opísanom rozsahu podľa zmluvy a technických vlastností predmetu alebo v stanovenom termíne
dodania podľa zmluvy, za cenu ním uvedenú, objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 
10% zo zmluvnej ceny predmetu.

Dodávateľ je povinný predložiť najneskôr v deň odovzdania tovaru objednávateľovi záručný list, návod na obsluhu a ostatnú 
dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom jazyku, príp. českom jazyku.

Dodávateľ poskytuje záruku na tovar na dobu 24 mesiacov.

Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska 
(OPET).

Záručný a pozáručný servis.

Dodávka tovaru dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej
položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky 
položky bez DPH, s DPH.
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Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu 
DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia.

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

Dodávateľ objednávateľovi preukáže, že má v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v 
súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ak k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 5 dní od Momentu uzavretia Zmluvy 
môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

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: Trenčín
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.05.2022 12:00:00 - 27.05.2022 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 43,0000

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: 14 799,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 17 758,80 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.
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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 Z20223582

V Bratislave, dňa 10.05.2022 10:42:05

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
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 Z20223582


Zákazka


Identifikátor Z20223582


Názov zákazky Drobná mechanizácia


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/322680


Dodávateľ


Obchodný názov FERMAT SK s.r.o.


IČO 50963791


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


Dátum a čas predloženia 4.5.2022 5:29:18


Hash obsahu návrhu plnenia zbTuKuppzGqDMxu+ltwsqpopnSEynvsDNvwCqC4YOag=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
.


Prílohy:
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