
Rámcová dohoda č. Z202122624_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Sídlo: Chorvátska 5, 81229 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00738255
DIČ: 2020831384
IČ DPH: SK2020831384
Bankové spojenie: IBAN: SK12 8180 0000 0070 0016 2490, BIC: SPSRSKBA
Telefón: 0220832111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KriMus spol. s r.o.
Sídlo: Žitavská 5, 821 07 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31351166
DIČ: 2020342434
IČ DPH: SK2020342434
Bankové spojenie: IBAN: SK60 0900 0000 0001 7035 1196
Telefón: 0245241170

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vodoinštalačný materiál 
Kľúčové slová: Vodoinštalačný materiál
CPV: 42130000-9 - Výpusty, kohúty, ventily a podobné príslušenstvo; 44411000-4 - Sanitárne 

výrobky; 42131260-6 - Guľové/plavákové ventily; 44164310-3 - Rúry a príslušenstvo 
(spojky); 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 39370000-6 - 
Vodoinštalácie; 44425200-7 - Gumené tesnenia; 42131400-0 - Sanitárne výpusty, kohúty

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Vodoinštalačný materiál

Funkcia

Vodoinštalačný materiál

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

drezový sifón ks 15

Umývadlový sifón ks 30

Sifón pisoárový s manžetou ks 20

Sprchová hadica 150 cm ks 50

Manžeta na WC dlhá ks 20

Tesnenie 3/8 klingerit ks 50

Tesnenie 1/2 klingerit ks 50

Perlátor vonkajší závit ks 30

Perlátor vnútorný  závit ks 30

Teflonová niť väčšie balenie  80m ks 10

batéria drezová ks 10
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batéria umývadlová stojanová ks 10

batéria na stenu 100 mm ks 10

batéria na stenu 150 mm ks 10

chemický čistič potrubia Stura facile 1l ks 50

WC doska ks 100

WC montážna sada ks 40

Pisoárový sifón 40 Ø ks 10

Sprchová hlavica ks 50

Kĺbový držiak sprchy ks 20

Lepidlo na Novodur ks 10

Gumové tesnenie ½ ks 100

Gumové tesnenie 3/8 ks 100

Gumové tesnenie 3/4 ks 100

Gumové tesnenie 1 ks 50

zadné tesnenie do steny na WC Zeta ks 50

wc misa Zeta rovný vývod bez nadržky ks 10

Kartuša na slovenské umývadlové batérie ks 20

výlevka plastová 14 lit ks 20

Sifon na výlevku plastovú objem 14 Lit ks 20

Trubkový výtok 210 mm ks 10

Ramienko na batériu „S“ ks 10

Trubkový výtok U ks 10

PVC kanalizacné koleno 110 mm 15 stupnove ks 10

PVC kanalizacné koleno 110 mm 30 stupnove ks 10

PVC kanalizacné koleno 110 mm 45 stupnove ks 10

PVC kanalizacné koleno 110 mm 67 stupnove ks 10

PVC kanalizacné koleno 110 mm 87 stupnove ks 10

HT 40 rúra 1m ks 32

HT 110 rúra 1m ks 14

PVC 110 rúra 1m ks 4

PVC kanalizačná 110 presuvka KGU 110 ks 10

HT 110 rúra 2m ks 21

PVC 110 rúra 2m ks 7

HT dvojitá odbočka 50/110/50 45° ks 10

HT jednoduchá odbočka 110/40 45° ks 15

jednoduchá odbočka 110/110 45° ks 12

HT Koleno 110 30° ks 12

HT Koleno 110 15° ks 12

HT 110 koleno HTB 110/87° ks 5

HT 75 rúra 2m ks 18

HT 75 rúra 1 m ks 8

HT 50 rúra PP HTEM 50/1000 ks 16

75 spojka ks 6

HT dvojitá odbočka 75/50/50 45° ks 15

Koleno 50 87° ks 15

Koleno 50 30° ks 15

Koleno 50 15° ks 15
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koleno 40 87° ks 15

koleno 40 15° ks 15

koleno 40 30° ks 15

HT 110 čistiaca tvarovka ks 3

transparentny silikón ks 3

HT montážne mazivo ks 3

Manžeta do hrdla 50/40 ks 20

Výpustný ventil ZETA - Roca/Jika (Lyra Plus) ks 10

krátke tlačítko dual flush ks 20

KG RV RURA DN400x1000 bez hrdla OS ks 1

KG RVD-PPL šachtové dno DN400/110 3x odbočka ks 1

KG RV kanalizačný plastový poklop na DN400 RURU ks 1

PVC kanalizačná 110 hrdlová zátka KGM 110 ks 2

3/8 radiátorový ventil priamy ks 5

Ventil rohový 3/8x1/2 gul. S filtrom ks 20

pancierová hadica 1,5 1/2na1/2 ks 20

PPR trubka 20 mm studená voda m 50

PPR TZ kus 20 mm ks 5

PPR Koleno 90° 20 x 1/2" vnútorný závit ks 1

PPR Koleno 90° 20 ks 10

vršok ventilu priemer 7 cm ks 1

manžeta WC priama ks 20

manžeta WC excentrická ks 20

Kludi kartuša 35 mm ks 10

Zvršok + tisíchran 3/8 ks 10

Zvršok + tisíchran ½ ks 30

sada filtrov NW 650 25 mikronov ks 2

ventil napúšťací bočný 3/8“ ks 20

Splachovací ventil so STOP tlačidlom ks 20

Napúšťací ventil Jika ks 10

Geberit ovladacie tlačidla biele ks 2

Gberit napustaci ventil ks 2

geberit vypúštací ventil ks 2

gulový ventil 1/2 s pákou ks 5

gulový ventil 3/8 s pákou ks 5

gulový ventil 3/4 s pákou ks 5

gulový ventil 1 s pákou ks 5

gulový ventil 1 1/4 s pákou ks 5

gulový ventil 2 s pákou ks 5

vršok ventilu 1/2 s rukoväťou ks 10

vršok ventilu 3/8 s rukoväťou ks 10

vršok ventilu 3/4 s rukoväťou ks 10

vršok ventilu 1 s rukoväťou ks 10

vršok ventilu 1 ¼ s rukoväťou ks 10

vršok ventilu 1 1/2 s rukoväťou ks 10

vršok ventilu 2 s rukoväťou ks 10

vršok ventilu 2 1/2 s rukoväťou ks 10
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elektromagnetický ventil 3/4 12v na pisoár ks 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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

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 príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Pri Rámcovej dohode - minimálne množstvo plnenia na základe jednotlivej Čiastkovej výzvy Objednávateľa - 10 jednotiek 
zmluvného plnenia

Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 2 prac.
dní

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 3 prac. dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako
vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 3 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Dodávateľ do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie 
predmetu zákazky.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neobjednať celé predpokladané množstvo tovaru.

Pri Rámcovej dohode - plnenie pre Dodávateľa Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa sa rozumie dodanie 
objednaného tovaru jednorázovo, vrátane fakturácie čiastkovej objednávky. t.j. neakceptujeme dodávanie objednaného tovaru 
po častiach.

Objednávateľ bude realizovať platbu za prevzatý tovar prevodným príkazom na základe faktúr, ktoré dodávateľ vyhotoví po 
dodaní tovaru. Splatnosť faktúr je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Chorvátska 5

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12
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3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: zákazka
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. 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 maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 9 925,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 11 910,00 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 Z202122624

V Bratislave, dňa 30.11.2021 12:44:01

Objednávateľ:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122624


Zákazka


Identifikátor Z202122624


Názov zákazky Vodoinštalačný materiál


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316381


Dodávateľ


Obchodný názov KriMus spol. s r.o.


IČO 31351166


Sídlo Žitavská 5, Bratislava, 821 07, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 16.11.2021 9:42:00


Hash obsahu návrhu plnenia mWAhAg6qwose21sRu1tH00xsKBjekh5iz2r/X+ln8Qo=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Súhlasíme s danou špecifikáciou.


Prílohy:
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