Kúpna zmluva č. Z201725182_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Obec Kvakovce
Kvakovce 97, 09402 Kvakovce, Slovenská republika
00332518
2020630161

0918513324

Dodávateľ:
Obchodné meno:

MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Sídlo:

Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak, Slovenská republika

IČO:

31681051

DIČ:

2020500724

IČ DPH:

SK2020500724

Číslo účtu:

SK0581000000196813150257

Telefón:

0587327483

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky pre zvýšenie kapacity triedeného zberu
komunálnych odpadov v obci

Kľúčové slová:

Kontajner, nádoby na odpad a odpadky

CPV:

34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Predmetom zákazky je nákup 12 ks veľkokapacitných kontajnerov a 100 ks kontajnerov na biologický odpad pre
zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Veľkokapacitný kontajner nerezový, nový

ks

12

rozmery kontajnera - dĺžka

mm

3 600

rozmery kontajnera - šírka

mm

1 600

rozmery kontajnera - výška

mm

1 500

objem

m3

7

nosnosť kontajnera

kg

5 900

hmotnosť kontajnera

kg

650

Kontajner na biologický odpad, nový

ks

objem

l

1 100

nosnosť kontajnera

kg

390
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Minimum

Maximum

Presne

690
100

hmotnosť kontajnera

kg

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

požiadavka na veľkokapacitný kontajner

vaňa a bočné steny sú z nerezového plechu hrúbky 3 mm,
vodotesne zvarené

požiadavka na veľkokapacitný kontajner

sklopné čelo na jednej strane

požiadavka na veľkokapacitný kontajner

2 x vrchný syntetický antikorózny náter v odtieni RAL zelená

požiadavka na kontajner na biologický odpad

plechový kontajner určený na zber komunálneho odpadu

požiadavka na kontajner na biologický odpad

povrchová úprava: žiarovo zinkovaný

požiadavka na kontajner na biologický odpad

4 kolieska, z ktorých dve predné sú brzdené

požiadavka na kontajner na biologický odpad

možnosť uzamykania poklopu kontajnera, alternatíva nožného
otvárania poklopu kontajnera

požiadavka na kontajner na biologický odpad

produkt zodpovedá norme EN 840-3 (DIN 30700)

2.4

105

125

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Celý požadovaný tovar musí byť dodaný nový a nepoužitý.
Záruka 24 mesiacov.
Nastriekaný text na dvoch bočných stranách veľkokapacitného kontajnera s veľkosťou písma 10 cm:
R.O. ...... ČISTOTA JE VIZITKA NÁS VŠETKÝCH
TEL: 0../.. .. ... celkom 65 písmen a číslic

OBEC ........

Nastriekaný text na dvoch bočných stranách kontajnera na biologický odpad s veľkosťou písma 10 cm: BEC ........ R.O. ......
ČISTOTA JE VIZITKA NÁS VŠETKÝCH TEL: 0../.. .. ... celkom 65 písmen a číslic
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy (presnú špecifikáciu dodaného tovaru) do 7 dní od uzavretia
zmluvy.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet spolu s vlastným návrhom na plnenie predmetu zmluvy, teda s
presnou špecifikáciou tovaru, ktorý bude predmetom dodania - uvedenie konkrétnej značky, výrobcu a typového označenia
tovaru, ktorý bude predmetom dodania (napr. katalógový list, technický opis a pod. v slovenskom alebo v českom jazyku), na
základe čoho sa preukáže splnenie požadovaných technických a iných požiadaviek na predmet zákazky do 7 dní od uzavretia
zmluvy.
Súčasťou aktualizovaného rozpočtu a faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS2014+, s ktorým prijímateľ
(objednávateľ) oboznámi dodávateľa po uzavretí zmluvy.
Ide o zákazku spolufinancovanú z fondov EU (z Európskych štrukturálnych a investičných fondov).
Účinnosť zmluvy uzavretej cez elektronické trhovisko, ktorá bude spolufinancovaná z fondov EU, je naviazaná na výsledky
kontroly predmetného verejného obstarávania zo strany poskytovateľa.
Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti
zmluvy v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami elektronického trhoviska. Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy
nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom (dodávateľom) stane účinnou. Po doručení správy z kontroly
verejného obstarávania prijímateľ (objednávateľ) bezodkladne upozorní na túto skutočnosť dodávateľa.
V prípade nedodržania technických vlastností predmetu zákazky uvedených v technickej špecifikácii, osobitných požiadaviek
na plnenie v objednávkovom formulári a omeškanie s termínom plnenia,považuje sa takéto porušenie za podstatné porušenie
zmluvy a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
Názov
2.5
Popis

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

Strana 2 z 3

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:
Obec:
Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
27.07.2017 12:00:00 - 25.08.2017 12:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

112,0000

3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 71 583,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 85 900,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 07.07.2017 09:46:01
Objednávateľ:
Obec Kvakovce
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 3 z 3

