
Kúpna zmluva č. Z201761481_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Ľubotín

Sídlo: Na rovni 302/12, 06541 Ľubotín, Slovenská republika

IČO: 00330035

DIČ: 2020698680

IČ DPH:

Číslo účtu:

Telefón: 0524283901

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SIMA plus Krompachy, s.r.o.

Sídlo: Maurerova 13, 05342 Krompachy, Slovenská republika

IČO: 47426136

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Telefón: +421 905884073

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kontajner na Bio odpad a kontajner

Kľúčové slová: Kontajner na Bio odpad a kontajner

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

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu 

Funkcia

Kúpa nových kontajnerov na Bio odpad a kontajnerov na biologicky rozložiteľný odpad.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Sklolaminátový kontajner na Bio odpad (nový) ks 47

objem kontajnera m3 1,1

rozmer základný mm
1000 x 1000 x 
1240

materiál sklolaminát dvojpláštový

medzera medzi pláštami na odvetranie a prívod vzduchu mm 40

hmotnosť kg 75

výška nakladacieho otvoru mm 1150

Dno kontajnera s otvormi pre cirkuláciu vzduchu systém
prekryté 
mriežkou

otvárateľné dno
vyprázdňovací 
systém

pomocou háku 
hydraulickej 
ruky
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Kontajner vaňový 7 m3 (nový) ks 6

rozmer kontajnera cm
350 x 180 x 
150 cm

objem kontajnera m3 7

Hrúbka podlahy mm 4

hrúbka bočníc mm 3

čelá kontajnera vystužené profilom v ks 3

podlaha kontajnera vystužená profilom U v ks 3

Šírka pre bočné dorazy mm 1780

Dva úchyty pre zaistenie hákmi rozostup v mm 680

Povrchová úprava farba
2 x základná a 
2 x vrchná

Uzatvorenie kontajnera veko odpružené

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Záruka na dodávku je 24 mesiacov

Všetky tovary musia byť nové

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotlivých cien jednotlivých položiek do 7 dní od 
uzavretia zmluvy

Požaduje sa oznámiť obchodnú značku a typ jednotlivých druhov s presným číselným označením tovaru do 7 dní od uzavretia 
zmluvy

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy. Podmienky nesmú byť v 
rozpore s podmienkami uvedenými v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska

Požaduje sa aj uvedenie ceny jednotlivých položiek ako ceny s DPH a bez DPH (kvôli rôznym výškam DPH)

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..

Súčasťou dodávky tovaru je i odovzdanie dokladov v slovenskom, resp. českom jazyku vzťahujúcich sa na dodávaný tovar, ak
sú nevyhnutné na jeho užívanie - manuál a ďalšie doklady (napr. sada príručiek a preberací protokol a pod.) potrebné pre 
prevádzku jednotlivých zariadení podľa všeobecne platných predpisov a noriem, platných v čase dodania tovaru.

Účinnosť zmluvy uzavretej cez elektronické trhovisko, ktorá bude spolufinancovaná z fondov EÚ, 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.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika

Kraj: Prešovský

Okres: Stará Ľubovňa

Obec: Ľubotín

Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.01.2018 08:00:00 - 15.02.2018 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , 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 vrátane DPH: 49 338,00 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 13.12.2017 08:24:10

Objednávateľ:
Obec Ľubotín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
SIMA plus Krompachy, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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