
Kúpna zmluva č. Z2022243_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo: Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00610411
DIČ: 2020705038
IČ DPH: SK2020705038
Bankové spojenie: IBAN: SK53 8180 0000 0070 0051 0467
Telefón: 00421 42 4304491

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
Kľúčové slová: vodoinštalačný materiál
CPV: 39370000-6 - Vodoinštalácie; 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

Plavák bočný univerzálny A150UNI ALCAPLAST 
univerzálny 1/2" aj 3/8" ks 40

Kliešte KNIPEX Cobra  300mm s izol. ks 2

Sprchová súprava chróm ( hlavica, hadica 1,5m, 
uchytenie na stenu, kotvenie, hmoždinky,  šróby ) ks 20

SK -Páska 16-25mm ks 50

SK -Páska 20-32mm ks 50

SK -Páska 25-40mm ks 50

SK -Páska 32-50m ks 50

Sifón umývadlový nerezová mriežka flaškový 
DN40,ALCAPLAST A41 ks 20

F zátka 1/2", nerez ks 20

šrobky  WC nerez 6x80 6mm ks 50

výtok ventil pákový nást.1/2" ST.VO 92007 NOVOS ks 10

silikon sanitárny biely 310ml 30212RL ks 5
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silikón sanitárny priehľadny transparentný 310ml 30211 ks 5

prípojka k WC flexi manžeta 230-530 A97SN ks 10

WURTH A1891 Pištoľ vytláčacia 310ml /pištoľ na 
silikóny a mazivá/ ks 2

ventil rohový SCHELL 1/2" 3/8" bez filt ks 50

predĺženie 1/2"x10 MS ks 10

predĺženie 1/2"x15 MS ks 10

predĺženie 1/2"x20 MS ks 10

predĺženie 1/2"x25 MS ks 10

predĺženie 1/2"x30 MS ks 10

batéria titan IRIS drezová 150 (batéria, etážky, tesnenia 
so sitkom, podložky) ks 30

hadica k automat.pračke 200 CM GUMA napúšťacia ks 10

hadica k automat.pračke 200 CM GUMA vypúšťacia ks 10

sedátko WC A60 univerzálne antibakteriálne ks 20

WC COMBI LÝRA PLUS zadný šikmý ks 10

umývadlo JIKA ZETA 55cm bez dier H810391/109 ks 20

DANFOSS radiat.set 1/2" priamy set 013G5174 (set 
obsahuje: radiatorové uzatváracie šróbenie, radiatorový 
termostatický ventil, termostatickú hlavicu)

ks 10

DANFOSS radiat.set 1/2" rohový set 013G5173 (set 
obsahuje: radiatorové uzatváracie šróbenie, radiatorový 
termostatický ventil, termostatickú hlavicu)

ks 5

páska MIRELON 20m šedá ks 10

vršok - zvit 001 - pravý keramický KBD-01 pol-otáčkový ks 50

hadica nerez, flex.  vod.  60 1/2"-3/8" FF 103/60 ks 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar spĺňajúci všetky technické vlastnosti uvedené v Technickej špecifikácií 
predmetu zákazky/zmluvy, ktorý je nový, doposiaľ nepoužívaný, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v 
požadovanom množstve. V opačnom prípade si objednávateľ vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprevziať dodaný 
tovar a nezaplatiť cenu za riadne nedodaný tovar.

Objednávateľ preberá tovar podpisom písomného dodacieho listu, v ktorom sa uvedie najmä položkový súpis tovaru, jeho 
množstvo, dátum prevzatia, meno a podpis osoby preberajúcej tovar za objednávateľa. Tovar sa považuje za dodaný a 
prevzatý objednávateľom až podpisom príslušného dodacieho listu.

Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, 
sadzbou DPH, celkovou cenou príslušnej položky bez DPH, s DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúry je podľa § 
340b ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka 60 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.

Dodávateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté z tejto zmluvy, podľa § 524 a nasl. Zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“), výlučne iba s 
predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že právny úkon dodávateľa, ktorým 
budú jeho pohľadávky voči objednávateľovi postúpené v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, považovaný podľa § 
39 Občianskeho zákonníka za absolútne neplatný.

Súhlas objednávateľa podľa dvoch predchádzajúcich viet je platný len za podmienky, že bol na takýto právny úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas zriadovateľa objednávateľa.

Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe 
dohody zmluvných strán alebo spôsobmi uvedenými v zákone a v zmysle platných obchodných podmienok Elektronického 
trhoviska.
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Ak sa v opisnom formulári (špecifikácii) uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 
obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými,
respektíve lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie 
predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa.

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: Nemocničná 986

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

31.01.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: komplet
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: 4 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 800,00 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.

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 Z2022243

V Bratislave, dňa 24.01.2022 12:28:01
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Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
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 Z2022243


Zákazka


Identifikátor Z2022243


Názov zákazky Vodoinštalačný materiál


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/319341


Dodávateľ


Obchodný názov 5K, spoločnosť s ručením obmedzeným


IČO 36200883


Sídlo Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 02744, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 20.1.2022 9:09:14


Hash obsahu návrhu plnenia F7Y/asrFhzM0u1kZNA+u7eNS9fcLPWIAurQGYdy2aws=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Tovar podľa opisného formulára


Prílohy:
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