Kúpna zmluva č. Z201828108_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 Sačurov
Ul. osloboditeľov 385, 09413 Sačurov, Slovenská republika
00332810
2020527377

+421 574497277

Dodávateľ:
Obchodné meno:

FEREX, s.r.o.

Sídlo:

Vodná 23, 94901 Nitra, Slovenská republika

IČO:

17682258

DIČ:

2020405156

IČ DPH:

SK2020405156

Číslo účtu:

SK6011110000006611840006

Telefón:

0918 222 229

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Veľkokapacitná zberná nádoba

Kľúčové slová:

kontajner, odpad

CPV:

34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 44613800-8 - Kontajnery na
odpadový materiál

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Veľkokapacitné zberné nádoby

Funkcia
Dodanie veľkokapacitných zberných nádob (vaňových kontajnerov) vrátane dopravy a zaškolenia, s vystuženou konštrukciou,
určených na zber azvoz komunálneho, priemyselného a ďalších odpadov
Technické vlastnosti

Jednotka

Veľkokapacitná zberná nádoba (vaňový kontajner)
otvorený

kus

5

Veľkokapacitná zberná nádoba (vaňový kontajner) s
odklopným čelom

kus

5

Objem

m3

7

Šírka

mm

1800

Výška

mm

1580

Hmotnosť

kg

Nosnosť

kg

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Hrúbka materiálu podlahy

minimálne 4 mm oceľový plech
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Minimum

Maximum

7,5

700
8000

Presne

Hrúbka čiel a bokov

minimálne 3 mm oceľový plech

Čelá kontajnera

vystužené ohýbanými L profilmi minimálne po 3ks

Podlaha kontajnera:

spodná strana vystužená minimálne 3ks U profilov

Zosilnenie štyroch horných rohov

minimálne 2 násobné

Konštrukcia

symetrické prevedenie

stohovateľný

áno

vysýpacie háky na oboch stranách

áno

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 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..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi
Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať záručný servis dodaného tovaru.
Dodávateľ môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné plnenie. Ekvivalentom sa rozumie rovnocenná náhrada. Dodávateľ môže
ponúknuťaj kvalitatívne lepšie plnenie.
Úspešný uchádzač (Dodávateľ) je tiež povinný spolu s dodaným tovarom dodať: návod na obsluhu a údržbu v slovenskom
jazykua ďalšie doklady, potrebné pre prevádzku zariadenia podľa všeobecne záväzných predpisov a noriem platných v čase
dodaniatovaru.
Dodávateľ v lehote do 7 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy doručí Objednávateľovi presnú technickú špecifikáciu ponúkaného
tovaru(s uvedením konkrétnej značky, výrobcu a typového označenia tovaru), ktorý bude predmetom dodania, spolu
sfotografiami,katalógovými listami, technickým opisom a pod.
Schválenie Zákazky v rámci kontroly oprávneným orgánom je podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou Tovaru, vykonaním Diela a poskytovaním
Služiebkedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej
Objednávateľomako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných Tovarov, Diela a
Služieb, a to zo stranyoprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.
Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného
obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku
V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, objednávateľ si
vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu.
Názov
2.4
Popis

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Vranov nad Topľou

Obec:

Sačurov

Ulica:

Zberný dvor v obci Sačurov

Čas / lehota plnenia zmluvy:
15.11.2018 10:00:00 - 14.12.2018 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 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , 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: 15 016,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 18 020,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 31.10.2018 11:38:02
Objednávateľ:
Obec Sačurov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
FEREX, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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