
Kúpna zmluva č. Z202122956_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov
Sídlo: Ul. slovenských partizánov 1129/49, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 42141443
DIČ: 2022670661
IČ DPH: SK2022670661
Telefón: 0901 918 386

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 36200883
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: +421948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vodoinštalačný materiál na opravu sociálnych zariadení - ŠI
Kľúčové slová: rúra HT, čistiaca tvarovka HT, odbočka HT, spojka HT, koleno HT, redukcia HT, rúra ppr, T 

kus ppr, kríženie rúr ppr, ventil guľový ½“, revízne dvierka plastové, sprchový komplet...
CPV: 44161200-8 - Vodovodné potrubia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Vodoinštalačný materiál

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

rúra HT 110 mm: 1 m ks 4

rúra HT 110 mm: 2 m ks 4

rúra HT 50 mm: 1 m ks 8

rúra HT 50 mm: 0,2 m ks 8

rúra ht 50 mm: 0,5 m ks 4

rúra 40 mm: 1m ks 8

rúra 40 mm: 0,2 m ks 8

čistiaca tvarovka HT 110 mm ks 4

odbočka HT 110-110 mm ks 4

odbočka HT 110-50 mm ks 8

spojka HT 110 mm ks 4

koleno HT 50 mm 87° ks 16

koleno HT 50 mm 45° ks 16

koleno HT 50 mm 30° ks 8
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koleno HT 50 mm 15° ks 8

koleno HT 40 mm 87° ks 20

koleno HT 40 mm 45° ks 8

koleno HT 40 mm 30° ks 8

koleno HT 40 mm 15° ks 8

spojka HT 50 mm ks 4

spojka HT 40 mm ks 4

redukcia HT 50-40 mm ks 8

pripojovacia hadica WC 110 mm ks 4

zápachový uzáver umývadlový ks 8

rúra ppr 32 mm – 24 m + izolácia m 24

rúra ppr 20 mm – 12 m + izolácia m 12

koleno ppr 32 ks 8

koleno ppr 20 ks 80

koleno ppr 20 45° ks 16

mufňa ppr 20 ks 8

mufňa ppr 32 ks 8

T kus ppr 32 - 20 ks 8

zátka varná ppr 20 (vnútorná) ks 8

nástenka ppr 20- 1/2“ – 20 ks ks 20

batériový komplet ppr 20- 1/2“ ks 4

zátka montážna ½“ ks 28

T kus ppr 20 ks 24

kríženie rúr ppr 20 ks 8

vsuvka ½“ ks 16

ventil guľový ½“ ks 8

prechod ppr20 – ½“ ks 16

šróbenie mosadzné ½“ + tesnenia ks 8

revízne dvierka plastové 400 x 400 mm ks 4

sprchový komplet (hadica kovová + držiak + ružica + 
skrutky a hmoždinky) ks 4

silikón biely sanitárny 310 ml. ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Hodnotiace kritérium - Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky

Podmienky: Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne súťaž zrušiť

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný či testovaný), v bezchybnom stave, s požadovanými 
vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou (záručný list...) v slovenskom jazyku, musí sa jednať
o originálny tovar, rúry  nekrátené (nie odpady)- nedodržanie týchto podmienok sa bude považovať za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok.

Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 8:00 do 14:00 hod., prípadne po dohode obidvoch zmluvných strán
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Ak niektorý z použitých parametrov, identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný 
obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod 
podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné 
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je uvedený tovar určený. O ponúknutí ekvivalentného 
výrobku je dodávateľ povinný informovať emailom kontaktnú osobu objednávateľa do 3 pracovných dní.

Dodávateľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne vymeniť chybný, alebo nekvalitný predmet zákazky do 5 dní od 
nahlásenia chyby listom alebo emailom obstarávateľom.

Obstarávateľ zálohu neposkytuje.

Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku

Dodávateľ do 3 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou uvedenej kontaktnej osobe.

Objednávateľ do 3 dní odo dňa obdŕžania ponuky ponuku odsúhlasí, alebo odmietne-pokiaľ nebude spĺňať parametre uvedené
v technickej špecifikácii predmetu zákazky.

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 
príslušnúsadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok. Dodanie tovaru skôr, ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie 
zmluvnýchpodmienok.

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: Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Ulica: Ul. slovenských partizánov 1129/49

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.11.2021 08:00:00 - 06.12.2021 11:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 509,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 610,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
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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 elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122956

V Bratislave, dňa 18.11.2021 11:38:02

Objednávateľ:
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
5K, spoločnosť s ručením obmedzeným
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122956


Zákazka


Identifikátor Z202122956


Názov zákazky Vodoinštalačný materiál na opravu sociálnych zariadení - ŠI


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316713


Dodávateľ


Obchodný názov 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným


IČO 36200883


Sídlo Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 02744, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 12.11.2021 13:44:06


Hash obsahu návrhu plnenia F7Y/asrFhzM0u1kZNA+u7eNS9fcLPWIAurQGYdy2aws=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Tovar podľa opisného formulára


Prílohy:
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