Kúpna zmluva č. Z20165443_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Domov pri kríži

Sídlo:

Pri kríži 26, 84102 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

00641405

DIČ:

2020919285

IČ DPH:

000000000000000

Číslo účtu:

SK1075000000000025839793

Tel:

+421264534856

Dodávateľ:
Obchodné meno:

KriMus spol. s r.o.

Sídlo:

Žitavská 5, 821 07 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31351166

DIČ:

2020342434

IČ DPH:

SK2020342434

Číslo účtu:

SK60 0900 0000 0001 7035 1196

Tel:

0245241170

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

vodoinštalačný materiál

Kľúčové slová:

sifón, WC sedátko, flexi hadice, tesnenie, umývadlo, batéria, drez

CPV:

44100000-1 - Konštrukčné materiály a súvisiace prvky; 44400000-4 - Rôzne montované výrobky a
súvisiace diely; 44411100-5 - Kohútiky; 44411300-7 - Umývadlá; 44411700-1 - Záchodové sedadlá,
kryty, panvy, misy a nádrže; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• vodoinštalačný materiál

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. sedátko WC univerzálne, antibakteriálne

ks

10

mm

ks

5

3. flexibilné hadice na splachovače 1/2" - 1/2", 60

cm nerez

ks

10

4. flexibilné hadice na splachovače 1/2"-3/8", 60

cm nerez

ks

4

5. vrtáky do kovu

ks

40

6. sada trubkových kľúčov - bežná veľkosť

ks

3

7. sada bitov do skrutkovačky

ks

3

2. sifón A 41 obyčajný umývadlový plast. priemer 40
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Minimum

Maximum

Presne

8. tesnenie hadicovej prípojky 1/2 18x24x2, mat.

ks

10

9. flexibilná prípojka k WC A-975 krátka 200-520

ks

10

10. sifón drezový T-750-DN 50mm plast

ks

10

11. drez 300x450 ovál nerezový

ks

10

ks

15

13. misa WC kombi rovný GRAND/alebo ekvivalent

ks

5

14. perlátor závit vonkajší ZV T-2652, 24x1

ks

50

15. tesnenie fibrove na vršok 1/2" T14

ks

20

16. ventil rohový 3/8x1/2 guľ. s filtrom

ks

10

17. batéria ZR 3113 stoj. drez.

ks

10

18. membrána WC plocha T-2431/II 70x30x3

ks

10

19. membrána WC s vybratím 70x30x7

ks

10

20. tesnenie na práčkovú hadicu 13x24x3 guma

ks

10

21. sada tesnení pre opravu 1/2" bateriových vrškov

ks

10

22. sada polguľatých tesnení 1/2"vrškov batérie

ks

10

ks

10

24. sada O krúžkov 16x12 pre 1/2" vršok batérie

ks

10

25. tesnenie 3/8" s antikorovým sitkom

ks

10

26. tesnenie 1/2" sa antikorovým sitkom

ks

10

ks

5

ks

10

29. sprchová hadica chróm klasik 1/2-1/2"

ks

10

30. umývadlo kúp. biele, 55 cm pre stojank. batériu

ks

5

31. zámok zadlabávací

ks

10

32. zámok zadlabávací

ks

10

33. prip. hadica na stojank. drez. batériu flexi 50 cm

ks

20

34. miska plast pod páčku sprchy 162x45 - F3/92C

ks

20

35. nátrubok 1/2", vnútorný závit

ks

10

36. rozšírenie z 3/8" - 1/2", mosadz vnútorný závit

ks

10

37. plavákový napúšťač WC nádržky 3/8"

ks

5

38. tesnenie fíbrové 26x22x2

ks

20

39. rýchlospojky na záhradnú hadicu

ks

20

40. vložka do zámku vchod. dvier

ks

10

41. ventil napúšťací spodný A-17 1/2"

ks

5

42. ventil napúšťací bočný A-15 1/2"

ks

5

43. sprchová hlavica klasická

ks

10

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

5. vrtáky do kovu

z každej veľkosti po 10 ks: 2,5 - 3 - 4 - 6

31. zámok zadlabávací

typ: 02-03, rozteč 90, šírka skrinky 60

32. zámok zadlabávací

rozteč 72, šírka skrinky 58

39. rýchlospojky na záhradnú hadicu

3/4" = 10 ks, 1/2" = 10 ks

12. tesnenie drezové ovál biely 38x45 Neptún/ alebo

23. sada 61 tesnení pre opravu drezového sifónu

27. sifon umývadlový Concept plast PT 100 43p DN
ekvivalent
28. batéria umývadlová stojanková, NIE otočne

guma

ekvivalent

50mm

40 5/4" /alebo
ramienko
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40. vložka do zámku
2.4

25-30 mm, jazýček 8 mm

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Objednávateľ vyžaduje kvalitu tovaru v súlade s STN
Tovar bude dodaný (vrátane vykládky) na adresu objednávateľa, naraz kompletne v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Faktúra bude obsahovať ceny položiek za každú položku osobitne
Objednávateľ požaduje umožniť preberanie tovaru po jednotlivých položkách tak, ako sú uvedené v zmluve na základe dodacieho
listu/faktúry (pokiaľ faktúra slúži ako dodací list)
Nedodržanie rovnakých alebo vyšších parametrov pri ekvivalentnom plnení bude považované za porušenie zmluvy a dôvodom na
odstúpenie od zmluvy.
Cena obsahuje všetky náklady na tovar a dopravu až do miesta plnenia.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava IV

Obec:

Bratislava - mestská časť Dúbravka

Ulica a číslo:

Pri kríži 26

Čas / lehota plnenia zmluvy:
24.3.2016 13:24:00

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
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 770,83 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 125,00 EUR
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V. Záverečné ustanovenia

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, 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.

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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 15.3.2016 14:42:00
Objednávateľ:
Domov pri kríži
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
KriMus spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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