
Kúpna zmluva č. Z202114638_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Komárno
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
IČ DPH:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ByMaX s.r.o.
Sídlo: Zlievarenská ul. 2284/20, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 50941739
DIČ: 2120538420
IČ DPH: Sk2120538420
Telefón: 0918134999

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodanie materiálu k automatickému závlahovému systému a tieniacej siete
Kľúčové slová: závlahový systém, hadica, prípojky, tieniaca sieť
CPV: 44165100-5 - Hadice; 45232120-9 - Závlahové práce; 19520000-7 - Plastové výrobky; 

44115700-6 - Vonkajšie tienidlá; 39515400-9 - Tienidlá; 60000000-8 - Dopravné služby 
(bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dodanie materiálu k automatickému závlahovému systému a tieniacej siete

Funkcia

Materiál k automatickému závlahovému systému a tieniacej siete

Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii. Ak sa v technickej 
špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, obstarávateľ požaduje dodanie 
produktov alebo ekvivalentov s deklarovateľnou úplne identickou špecifikáciou.

Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako 
požadovaný výrobok. Objednávateľ si na základe podrobného porovnania vyhradzuje právo rozhodnúť, či predkladaný 
ekvivalent spĺňa požadované vlastnosti.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Zelená tieniaca sieť, výška 1,5 x 50 m, priehľadnosť 80 
%, gramáž: 90/m2, spevnený okraj. Balenie: 75 m2 bal 3

Závlahová hadica pre závlahu exteriéru, LdPE 25 x 2,3 
mm 6 Bar bm 200

PE hadica 16 mm pre dopojenie postrekovačov bm 30

PE hadica pre kvapkovú závlahu 16 x 1,5 mm 6 Bar, 
perforovaná 22 cm 2l/h, bez kompenzáciu tlaku bm 200

Plastový držiak kvapkovej hadice 16 mm, zemný ks 300

Navŕtavací pás 25 / 1 / 2" ks 40
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Skrutkovacia prechodka 16 mm / 1/2" VOZ ks 55

Nástrčná zátka na PE potrubie 16mm ks 100

PP koleno na PE potrubie 16 mm / 90 ks 30

Odbočka (T-kus) na PE potrubie 16 / 16 /16 mm ks 100

PP odbočka (T-kus) na PE potrubie 25 / 25 / 25 mm 
skrutkovacie ks 10

PP odbočka (T-kus) na PE potrubie 25 / 1 / 2" VNZ/ 25 
mm skrutkovacie ks 15

Exteriérová riadiaca jednotka pre závlahový systém, 
počet ovládaných sekcií: 6, štartovacie časy: 3 - 4 Pre 
každý z programov, týždňový časovač, napájanie 230 V,
zabudované trafo, výstupné napätie: 24 V

ks 1

Rotačný, výsuvný postrekovač, výseč: 40 - 360, dostrek:
4-8m, vnútorný závit 1/2" ks 4

Koleno 90 1/2"/16 mm vonkajší závit pre postrekovač ks 4

Elektromagnetický ventil s 1" vonkajším závitom, bez 
regulácie prietoku, (24V) ks 4

Prípojka 25/1" vnútorný závit ks 8

Rozdelovač pre pripojenie okruhov 25/4 sekcie ks 1

Viečko pre LDPE hadicu 25 mm ks 8

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať cenu vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním tovaru (doprava, 
vyloženie a naloženie tovaru, vynesenie) na miesto plnenia.

Rovnocenný ekvivalent odberateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické 
použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a obvyklej praxe použitia špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov 
odberateľa.

V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje odberateľ 
písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k 
dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požiadavky na ekvivalentný produkt, 
špecifikované dodávateľom pri zadaní zákazky.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: MŠ Ul. Eötvösa 48 

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.07.2021 10:06:00 - 02.08.2021 10:06:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky 
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 755,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 906,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 09.07.2021 10:42:01

Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ByMaX s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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