CEIT, a.s.
Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina

Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

pre zákazku s názvom: „Konštrukčné materiály a oxidy
kovov“
(1) Identifikácia verejného obstarávateľa – podľa § 7 ods.1 písm. d)
Názov:
CEIT, a.s.
Kontaktná osoba:
Ing. Boris Duľa predseda predstavenstva
Sídlo
Obec (mesto):
Žilina
Ulica:
Univerzitná
Telefón:
+421 41 5139 201
Elektronická pošta:
ceit@ceitgroup.eu
Internetová adresa:
www.ceit-europe.com

IČO: 44 964 676

PSČ: 010 08
Číslo: 8661/6A

Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie
Názov:
Kontaktná osoba:
Sídlo
Obec (mesto):
Ulica:
Telefón:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Euro Dotácie, a.s.
Mgr. Hujová Alena

IČO: 36 438 766
IČ DPH: SK2022122520

Žilina
Na Šefranici
+421 41 5665 268
hujová@eurodotacie.sk
www.eurodotacie.sk

PSČ: 010 01
Číslo: 1280/8
Fax: +421 41 7235 207

(2) Identifikácia predmetu obstarávania

Konštrukčné materiály
Popis

1

Materiál na pomocné diely

2

Materiál na tepelné zrkadlá - Plechy s hrúbkou 0,5 – 5 mm z volfrámu
dopovaného draslíkom – obsah K 60-65 ppm,

3

Materiál na tepelné zrkadlá - Plechy s hrúbkou 0,5 – 2 mm z molybdénu;

4

Materiál na pomocné diely - Borosilikátová platňa D=40 mm, hrúbka 5
mm, leštené čelá

Počet MJ
7 ks
0,81 kg
16 kg
2 ks

CEIT, a.s.
Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina
Oxidy kovov
Popis

1
2
3

Polotovar pre testy kryštalizácie - surovina oxid hlinitý:
Popis: ingoty nepravidelného tvaru, veľkosť častíc 20-80 mm, s hustotou
min. 3,7 g/cm3;
Polotovar pre testy kryštalizácie - surovina oxid hlinitý:
Popis: polykryštalická drvina s násypnou hustotou min. 3,0 g/cm3, veľkosť
častíc 1-5 mm;
Polotovar pre testy kryštalizácie - surovina oxid hlinitý:
Popis: polykryštalická drvina s násypnou hustotou min. 3,0 g/cm3, veľkosť
častíc 1-3 mm;

Počet MJ
300 kg
56 kg
45 kg

(3) Predpokladaná hodnota zákazky
podľa § 6 ZVO : 39 417,43 EUR bez DPH
(3) Financovanie predmetu obstarávania
Zákazka bude financovaná v rámci operačného programu cezhraničná spolupráca Rusko - Slovensko
a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
(4) Lehoty
Predloženie cenovej ponuky:

do 28.09.2017 do 10:00 hod.
osobné doručenie - v pracovnej dobe 08:00 – 15:00

(5) Podmienky predloženia cenovej ponuky
- Cenovú ponuku (cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách
vrátane DPH a informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH)
-

Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
(stačí fotokópia).

-

Návrh zmluvy vrátane príloh

(6) Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky
Euro Dotácie, a.s.
Na Šefranici 1280/8
010 01 Žilina
kontaktná osoba: Mgr. Hujová Alena
Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom alebo osobne. Pri osobnom odovzdaní bude
uchádzačom vystavené potvrdenie o prevzatí cenovej ponuky, ktoré musí obsahovať miesto, dátum
a čas prevzatia.

CEIT, a.s.
Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina
Obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky (meno a sídlo)
a označenie „Súťaž – Konštrukčné materiály a oxidy kovov – Neotvárať“. V prípade neuvedenia
tohto označenia neručíme za predčasné otvorenie obálky.
Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku.
(7) Kritérium hodnotenia
Najnižšia cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH, resp. cena celkom (u neplatcu DPH)
(8) Ostatné informácie
S výhercom bude uzatvorená zmluva podľa Obchodného zákonníka.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude neregulárna alebo inak
neprijateľná pre verejného obstarávateľa, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto výzva
vyhlásila a nebolo možné ich vopred predpokladať.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v prípade, ak zistí, že vo svojej ponuke
uviedol nepravdivé údaje.
Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť dokumentácie
tejto zákazky.
V Žiline, dňa 19.09.2017

____________________________________
Ing. Boris Duľa, predseda predstavenstva

Pozn.: Uchádzač ocení ponuku v eurách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.
18/1996 o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Neplatcovia DPH ocenia ponuku v celkovej sume bez DPH a na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozornia.

Kúpna zmluva
uzavretá podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „zmluva“)

Kupujúci:
Sídlo organizácie:
zastúpená:
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
zapísaná:

CEIT, a.s.
Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina
Ing. Boris Duľa, predseda predstavenstva
UniCredit Bank, pobočka Žilina
1067781053/1111
44 964 676
2022890012
SK2022890012
Ing. Miroslav Mikita
Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sa, Vložka
číslo 10692/L
(ďalej len „Kupujúci“)

a
Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
zapísaná:

(vyplní uchádzač)
(vyplní uchádzač)
(vyplní uchádzač)
(vyplní uchádzač)
(vyplní uchádzač)
(vyplní uchádzač)
(vyplní uchádzač)
(vyplní uchádzač)
(vyplní uchádzač)
(ďalej len „Predávajúci“)

(spoločne ďalej tiež len „zmluvné strany“, resp. „Kupujúci“ a „Predávajúci“)

ÚVODNÉ USTANOVENIE
Táto zmluva upravuje vzájomné právne a obchodné vzťahy zmluvných strán ako aj požiadavky na
tovary (predmet plnenia) a služby bezprostredne spojené s dodávkou predmetu plnenia, ktoré boli
predmetom verejného obstarávania – zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „Konštrukčné materiály
a oxidy kovov“. Predávajúci je úspešným uchádzačom v uvedenom verejnom obstarávaní.
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Článok I.
Všeobecné ustanovenia
Identifikácia predmetu plnenia, cena, termín realizácie
1.1

Identifikácia predmetu plnenia
Predmetom plnenia Kúpnej zmluvy je dodanie tovaru definovaného v rámci zákazky:
„Konštrukčné materiály a oxidy kovov“, ktorého podrobný rozpis je prílohou č. 1 tejto
zmluvy ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.

1.1.1 Predávajúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje riadne dodať tovar v stanovenom termíne
a previesť vlastnícke právo k nemu na Kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje riadne dodaný
tovar prevziať, zaplatiť kúpnu cenu v stanovenej lehote a po dobu účinnosti zmluvy
poskytovať spoluprácu v zmluvnom alebo nutnom rozsahu.
1.1.2 Záväzok Predávajúceho riadne dodať tovar sa považuje za splnený dňom podpisu
preberacieho protokolu podľa článku V. tejto zmluvy. Prechod vlastníckeho práva na
Kupujúceho nastáva dňom odpísania dohodnutej ceny z účtu Kupujúceho v prospech účtu
Predávajúceho.
1.2

Cena tovaru
Cena za predmet plnenia Kúpnej zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. Cena tovaru
za predmet plnenia tejto kúpnej zmluvy je definovaná ako maximálna cena za tovar a
predstavuje
celkovú čiastku bez DPH (vyplní uchádzač) EUR
DPH (20%) (vyplní uchádzač) EUR
Celková zmluvná cena s DPH (vyplní uchádzač) EUR
(slovom : (vyplní uchádzač) EUR s DPH)

1.2.1 Celková zmluvná cena tovaru zohľadňuje všetky náklady Predávajúceho vrátane nákladov
na dodanie tovaru na miesto plnenia, ako aj ostatné náklady na činnosti spojené s plnením
zmluvného záväzku Predávajúceho (clo, dane, poistenie, režijné náklady).
1.2.2 Podrobný rozpis cien tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
1.2.3 Akákoľvek zmena ceny tovaru podlieha písomnej dohode účastníkov. Zmluvnú cenu
tovaru je Predávajúci oprávnený zmeniť len pri štátom vykonanom všeobecne platnom
rozhodnutí o spôsobe účtovania, zmene cla a DPH.
1.3

Termín a miesto dodania tovaru

1.3.1 Predmet plnenia Kúpnej zmluvy dodá Predávajúci Kupujúcemu na miesto: CEIT,
a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina na základe osobitných objednávok Kupujúceho
podľa bodu 1.3.4 a 1.3.5 tohto článku, najneskôr do 31.12.2018.
1.3.2 Všetky zmeny termínu stanoveného pre dodanie tovaru Predávajúcim a odovzdanie ho
Kupujúcemu je možné vykonávať iba písomne vo forme dodatku Zmluvy.
1.3.3 Predávajúci sa zaväzuje riadne dodať tovar a Kupujúci sa zaväzuje tento tovar
prevziať a zaistiť zodpovedajúcu starostlivosť o tento tovar, tak aby nedošlo k jeho
poškodeniu a tým k narušeniu záručných podmienok.
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1.3.4 Dodanie predmetu zmluvy bude realizované postupne, vždy do dátumu uvedeného
v samostatných objednávkach Kupujúceho, ktorých dátum však nemôže byť kratší ako 5
pracovných dní od dátumu doručenia samostatnej objednávky Kupujúceho. Zmluvné
strany sa dohodli, že objednávky bude Kupujúci vystavovať tak, aby posledné dodanie
tovaru Predávajúci uskutočnil najneskôr do 31.12.2018.
1.3.5 Predávajúci je plne uzrozumený a súhlasí s tým, že Kupujúci si vyhradzuje právo
čiastkového plnenia predmetu zmluvy podľa vlastného uváženia. Pod čiastkovým plnením
sa rozumie odobratie len určitej časti niektorých tovarov špecifikovaných v prílohe č. 1
tejto zmluvy alebo neodobratie niektorých ucelených položiek. Požiadavku na nákup
ucelených položiek alebo určitého množstva v rámci jednej položky vykoná Kupujúci
v samostatných objednávkach a Predávajúci potvrdí množstvo a termín dodávky uvedené
v objednávkach. Kupujúci sa vopred nezaväzuje na minimálny objem celkových dodávok
tovaru počas trvania tejto zmluvy a Predávajúci je uzrozumený s tým, že celkové dodané
množstvo tovaru bude vychádzať z konkrétnych aktuálnych potrieb Kupujúceho.
Článok II.
Špecifikácia tovaru
2.1

Predmetom zmluvy sú „Konštrukčné materiály a oxidy kovov“, ktorých detailná
špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
Článok III.
Platobné podmienky

3.1

Úhrada za dodanie predmetu plnenia Kúpnej zmluvy, resp. jeho časti sa uskutoční
bezhotovostným platobným stykom na účet Predávajúceho na základe doručenej faktúry,
súčasťou ktorej bude Kupujúcim potvrdený preberací protokol o dodávke tovaru. Zmluvné
strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúry do 30 dní od jej vystavenia.

3.2

Faktúra – daňový doklad musí obsahovať náležitosti bežné v poctivom obchodnom styku.

3.3

Predávajúci je povinný na faktúre uvádzať náležitosti účtovného dokladu v súlade s
ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

3.4

Kupujúceho platobná povinnosť sa vždy považuje za splnenú dňom, keď je príslušná
čiastka odpísaná z účtu Kupujúceho v prospech účtu Predávajúceho u peňažného ústavu
identifikovaného v záhlaví zmluvy.
Článok IV.
Záručné podmienky

4.1

Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na tovar 24 mesiacov od dátumu odovzdania a
prevzatia. Po túto dobu zodpovedá Kupujúcemu:
a) že si tovar uchová bezchybnú akosť, vzhľad a bezporuchovosť,
b) že bude plne zodpovedať podmienkam tejto zmluvy, platným normám a predpisom,
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c)
4.2

že tovar bude plne zodpovedať tejto zmluve, jej prílohám.

Záruka sa nevzťahuje:
a) na násilné poškodenie tovaru aj v prípade živelnej pohromy,
b) na poškodenie spôsobené v dôsledku nesprávnosti užívania zákazníkom alebo treťou
osobou, predovšetkým používaním v rozpore s návodom k používaniu a obsluhe,
c) ak bolo poškodené číslo a plomba,
d) na zjavne mechanicky poškodené zariadenia, a na zariadenia, u ktorých boli vykonané
neprípustné zásahy neautorizovanou organizáciou.
Článok V.
Odovzdanie a prevzatie tovaru, prechod vlastníctva

5.1

Tovar sa považuje za odovzdaný jeho protokolárnym odovzdaním a prevzatím po riadnom
prekontrolovaní a podpisom preberacieho protokolu zo strany Kupujúceho.

5.2

V preberacom protokole bude uvedený spôsob odovzdania, meno preberajúceho, deň
realizácie, zoznam odovzdávaného materiálu, zoznam protokolov, návodov atď.

5.3

K prechodu vlastníckeho práva k hnuteľným veciam, ktoré tvoria dodávku tovaru,
dochádza dňom odpísania dohodnutej kúpnej ceny uvedenej vo vystavenej faktúre z účtu
Kupujúceho v prospech účtu Predávajúceho. K prechodu nebezpečenstva škody na tovare
však dochádza dňom odovzdania a prevzatia tovaru, resp. dňom čiastkového odovzdania a
prevzatia.
Článok VI.
Povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho

6.1

Kupujúci sa po dobu platnosti zmluvy zaväzuje zaistiť pripravenosť, to znamená, včas
prevziať tovar, ktorý je predmetom zmluvy a včas uhradiť vystavenú faktúru
Predávajúceho.

6.2

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar dodá vždy včas a v kvalite
zodpovedajúcej poctivému obchodnému styku. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v
najlepšej kvalite, tovar musí byť nový, originálny, nesmie sa jednať iba o ekvivalent alebo
repasovaný tovar.

6.3

Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky (Zmluva č.0394/2016) uzavretej kupujúcim ako prijímateľom
dotácie zo štátneho rozpočtu za účelom financovania predmetných tovarov, a to zo strany
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR
a EÚ, najmä zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky a jej príloh a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.
Porušenie tejto povinnosti Predávajúceho je podstatným porušením Zmluvy, ktoré
oprávňuje Kupujúceho od Zmluvy odstúpiť.
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6.4

V prípade ako kontrola/audit podľa predchádzajúceho bodu zistí pochybenie na strane
Predávajúceho, predávajúci zodpovedá za všetku škodu ktorá tým bude Kupujúcemu
v príčinnej súvislosti s takýmto pochybením spôsobená, pričom Predávajúci sa predmetnú
škodu zaväzuje na základe písomnej výzvy Kupujúceho v celom rozsahu nahradiť.
Článok VII.
Zmluvná pokuta

7.1

V prípade omeškania Predávajúceho s riadnym dodaním tovaru v dohodnutej lehote alebo
množstve má Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zo sumy tovaru,
s riadnym dodaním ktorého je Predávajúci v omeškaní, za každý aj začatý deň omeškania.

7.2

V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením dohodnutej ceny má Predávajúci nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

7.3

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

7.4

Zmluvná pokuta je splatná do 15–tich dní odo dňa porušenia povinnosti, ktoré zakladá
nárok na zmluvnú pokutu.
Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy

8.1

Od zmluvy môže Kupujúci odstúpiť v prípade, keď Predávajúci v dôsledku svojho
zavinenia opakovane riadne a včas neplní zmluvné podmienky, keď činnosťou, alebo
nečinnosťou Predávajúceho vzniká Kupujúcemu škoda, alebo v prípade, že Predávajúci
vstúpi do likvidácie, prípadne bude na jeho majetok vyhlásený konkurz. V prípade
opakovaného oneskorenia Predávajúceho s dodávkami tovaru pre Kupujúceho,
opakovaného nesplnenia kvalitatívnych požiadaviek na tovar a opakovaného nesplnenia
zmluvného záväzku, môže Kupujúci od zmluvy odstúpiť ihneď doručením oznámenia
o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo
Kupujúceho vymáhať svoje pohľadávky a prípadne vzniknuté škody.

8.2

Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, keď Kupujúci v dôsledku svojho
zavinenia opakovane riadne a včas neplní zmluvné podmienky, keď jeho činnosťou alebo
nečinnosťou vzniká Predávajúcemu škoda, v prípade že Kupujúci vstúpi do likvidácie,
prípadne bude na jeho majetok vyhlásený konkurz a ďalej v prípade, že Kupujúci sa
oneskoruje so splnením svojich platobných povinností o viac než 60 kalendárnych
dní. V prípade oneskorenia Kupujúceho so splnením zmluvného záväzku vo veci
platobných povinností, môže Predávajúci od zmluvy odstúpiť najneskôr v deň nasledujúci
po uplynutí písomne poskytnutej náhradnej lehoty. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté
právo Predávajúceho vymáhať svoje pohľadávky a prípadne vzniknuté škody.

8.3

Prípady obsiahnuté v predchádzajúcich bodoch tohto článku ako aj neumožnenie
čiastkového plnenia podľa bodu 1.3.5 sa považujú za podstatné a závažné porušenie
zmluvných podmienok.

8.4

Práva a povinnosti účastníkov vyplývajúce z platného odstúpenia od zmluvy sa riadia
príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov SR.
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8.5

Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného
jednostranného písomného právneho úkonu druhému účastníkovi.

vyhotovenia

tohto

Článok IX.
Vyššia moc
9.1

Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie
zmluvných záväzkov, ak sa tak stalo v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc sa pokladajú
okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy v dôsledku stranami nepredvídateľných a
neodvrátiteľných udalostí mimoriadnej povahy, ktoré majú bezprostredný vplyv na plnenie
zmluvných záväzkov účastníkov. Za vyššiu moc nie sú považované hlavne
nepredvídateľné zmeny ekonomického, finančného alebo menového rázu a bežné
obchodné rizika.

9.2

V prípade vyššej moci sa predlžujú lehoty ku splneniu zmluvných záväzkov o dobu, po
ktorú budú účinky a následky vyššej moci trvať.

9.3

Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, je povinná o tom najneskôr do 72 hodín
po jej vzniku a do 72 hodín po jej ukončení písomne upovedomiť druhého účastníka
zmluvy. Ak nebudú tieto lehoty dodržané, nemôže sa zmluvný účastník vyššej moci
dovolávať.

9.4

V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako dva
mesiace, zmluvné strany sa po úradnom konštatovaní škôd dohodnú na odložení termínu
plnenia, prípadne spoločne naplánujú nutné opatrenia, eventuálne môže kupujúci od
zmluvy odstúpiť a zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky podľa tejto zmluvy ku
dňu vzniku vyššej moci.
Článok X.
Platnosť zmluvy, záverečné ustanovenia

10.1

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvy oprávnenými zástupcami
zmluvných strán. Zmluva nahradzuje všetky predchádzajúce dohody písomné alebo ústne.

10.2

Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomnými,
očíslovanými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami.

10.3

Právne vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami
obchodného zákonníka v platnom znení.

10.4

Všetky spory, ktoré vyplynú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa obe strany
predovšetkým pokúsia riešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, budú všetky
spory, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, riešené podľa slovenského
hmotného aj procesného práva pred vecne i miestne príslušným súdom.

10.5

Pokiaľ dôjde k zániku niektorej zo zmluvných strán bez likvidácie, prechádzajú všetky
práva a povinnosti zo zmluvy na právneho nástupcu.
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10.6

Obe strany sa zaväzujú považovať zmluvu a všetky informácie prameniace zo súvisiacich
činností účastníkov za dôverné a zaväzujú sa ich všetkými prostriedkami chrániť pred
zneužitím.

10.7

Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných
strán obdrží po 2 vyhotoveniach.

10.8

Obaja účastníci prehlasujú, že zmluva je podpísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle,
nie v tiesni, alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, že si ju riadne
prečítali a súhlasia s celým jej obsahom.

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia zmluvy
Príloha č. 2 – Podrobný rozpis cien

V Žiline dňa ....................

V .............................dňa ...................

Kupujúci:

Predávajúci:

..........................................
Ing. Boris Duľa
predseda predstavenstva

..........................................
(vyplní uchádzač)
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Príloha č.1: Špecifikácia predmetu plnenia zmluvy
ku kúpnej zmluve uzavretej dňa ....................... medzi
Kupujúcim: CEIT, a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina
a Predávajúcim: (vyplní uchádzač)
Konštrukčné materiály
Materiál na
pomocné diely

- tyč s priemerom 10-10,5 mm, dĺžkou 1 100 mm,
- materiál čistý volfrám, min. 99,97%,
alternatívne
- tyč s priemerom 8-8,5 mm, dĺžkou 1100 mm,
- materiál legovaný volfrám so zvýšenou odolnosťou voči rekryštalizácii.

- Plechy s hrúbkou 0,5 – 5 mm z volfrámu dopovaného draslíkom – obsah K
Materiál na
60-65 ppm,
tepelné zrkadlá - chemická čistota volfrámu min. 99,98%

Materiál na
tepelné zrkadlá

- Plechy s hrúbkou 0,5 – 2 mm z molybdénu; valcované za studena, akosť pre
hlboké ťahanie;
- max. obsah nečistôt v mikrogramoch/g: Al-10, Cr-15,Cu-15, Fe-15, Ni-10,
Si-15, Cd-5;
- trhliny sú neprípustné;

Materiál na
Borosilikátová platňa D=40 mm, hrúbka 5 mm, leštené čelá
pomocné diely

7 ks

0,81 kg

16 kg

2 ks

Oxidy kovov

Oxidy kovov

Polotovar pre testy kryštalizácie - surovina oxid hlinitý:
- alfa-modifikácia oxidu hlinitého;
- obsah Fe, Na, K, Ca, Mg, Cu ≤ 1 ppm;
- chemická čistota min. 99,999%;
Popis: ingoty nepravidelného tvaru, veľkosť častíc 20-80 mm, s hustotou
min. 3,7 g/cm3;

Oxidy kovov

Polotovar pre testy kryštalizácie - surovina oxid hlinitý:
- alfa-modifikácia oxidu hlinitého;
- chemická čistota min. 99,999%;
- obsah Fe, Na, K, Ca, Mg, Cu ≤ 1 ppm;
Popis: polykryštalická drvina s násypnou hustotou min. 3,0 g/cm3, veľkosť
častíc 1-5 mm;

56 kg

Oxidy kovov

Polotovar pre testy kryštalizácie - surovina oxid hlinitý:
- alfa-modifikácia oxidu hlinitého;
- chemická čistota min. 99,999%;
- obsah Fe, Na, K, Ca, Mg, Cu ≤ 1 ppm;
Popis: polykryštalická drvina s násypnou hustotou min. 3,0 g/cm3, veľkosť
častíc 1-3 mm;

45 kg

Kupujúci:

Predávajúci:

..........................................
Ing. Boris Duľa
predseda predstavenstva

..........................................
(vyplní uchádzač)
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300 kg

Príloha č.2: Podrobný rozpis cien
ku kúpnej zmluve uzavretej dňa ....................... medzi
Kupujúcim: CEIT, a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina
a Predávajúcim: (vyplní uchádzač)
Konštrukčné materiály
Popis

1

Materiál na pomocné diely

4

Materiál na tepelné zrkadlá - Plechy s hrúbkou
0,5 – 5 mm z volfrámu dopovaného draslíkom
– obsah K 60-65 ppm,
Materiál na tepelné zrkadlá - Plechy s hrúbkou
0,5 – 2 mm z molybdénu;
Materiál na pomocné diely - Borosilikátová
platňa D=40 mm, hrúbka 5 mm, leštené čelá

x

SPOLU

2
3

Cena za
Počet
MJ v EUR
MJ
bez DPH

Cena spolu
v EUR bez
DPH

DPH

Cena spolu
v EUR
s DPH

7 ks
0,81
kg
16 kg
2 ks
x

Oxidy kovov
Popis

1

2

3
x

Polotovar pre testy kryštalizácie - surovina
oxid hlinitý:
Popis: ingoty nepravidelného tvaru, veľkosť
častíc 20-80 mm, s hustotou min. 3,7 g/cm3;
Polotovar pre testy kryštalizácie - surovina
oxid hlinitý:
Popis: polykryštalická drvina s násypnou
hustotou min. 3,0 g/cm3, veľkosť častíc 1-5
mm;
Polotovar pre testy kryštalizácie - surovina
oxid hlinitý:
Popis: polykryštalická drvina s násypnou
hustotou min. 3,0 g/cm3, veľkosť častíc 1-3
mm;

SPOLU

Počet
MJ

Cena za MJ Cena spolu
v EUR bez v EUR bez
DPH
DPH

DPH

Cena spolu
v EUR
s DPH

300 kg

56 kg

45 kg

x

Kupujúci:

Predávajúci:

..........................................
Ing. Boris Duľa
predseda predstavenstva

..........................................
(vyplní uchádzač)
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