Kúpna zmluva č. Z201722873 Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodrrého zákonníka

l. Zmluvné strany
1.1

Objednávatel':

obchodné meno:
Sídlo:
lCO:
DlC:
lC DPH:

1,2

obec Marcelová

Námestie slobody 1199, 94632 Marcelová, Slovenská republika
306550
2021046687
K832

0000 oo00227 29 1 42

Císlo účtu:

S

Telefón:

0905437076

0 0

Dodávatel':

obchodné meno:

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Sídlo:

Partizánska493/80,91451TrenčianskeTep|ice,Slovenskárepublika

lčo:

36851 264

DlČ:

2022471352

tč opH:
čísloúčtu:

SK27750000000040056,í 271 7

Telefón:

0326491329

sK2o22471352

ll. Predmet zmluvy
Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.1

Názov:

klúčovéslová:
CPV:

Druh/y:

Vybudovanie domáceho kompostovania v obci Marcelová

kompostovanie,kompostéry'nádobyurčenánarecykláciubiologickéhoodpadu

(bez prePravY odPadu)
39234000_1 - škatule na kompost; 60000000-8 - Dopravné služby

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.2

.Dodaniezáhradnýchkompostérovurčenýchnarecykláciubiologickéhoodpadu.
2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti,

Jednotka

Položka č. 1 - Kompostér na recykláciu biologického
odpadu v exteriéri (min. objem 1050l)

ks

Objem

.irlinirnum

Maximálna výška (vhodné aj pre osoby nižšejpostavy)

cm

Váha

kg

Položka č. 2 - Kompostér na recykláciu biologického
odpadu v exteriéri (min. objem 1900l)

ks

Objem

I

Maximálna výška (vhodné aj pre osoby nižšejpostavy)

cm

Váha

kg
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Fresne
77o

1

I

Maxirn,urn

050
110

27
15
1

900

115
35

>,

?-

Položka č, 1

Kompostér na recykláciu biologického odpadu v exteriéri (min.
objem,1050l)

Vetracie otvory pre cirkuláciu vzduchu a vlhkosti

Na každej strane kompostéra

Systém vetrania zabraňujúci upchávaniu vetracích
otvorov biologickým materiálom na vnútorných stranách
kompostéra

Min. 80% plochy vnútorných stien

Systém vyberania kompostu

Po celom obvode kompostéra v dolnej časti v celej šírkesteny

Vrchný kryt kompostéra

Na pántoch (pre pohodlné plnenie kompostéra)

Dno kompostéra

Žiadne (pre zabezpečenie styku s pódou)

Montáž a demontáž kompostéra

Jednoduchá (bez montážnych náradí)

Hrúbka steny (nie dutá)

Min. B mm (zabránenie deformáciám vnútorným tlakom)

Stabilita a životnosť kompostéra

Min.20 rokov

Tvar

Kónický - pyramidálny (pre l'ahšie vyprázdňovanie v dolnej časti
kompostéra)

Farba

Uprednostňuje sa farba zelená (splynutie s prostredím)

Kompostér vyrobený z recyklovaného a
recykolovatel'ného vysokohustotného polyetylénu

Uplatnenie prvkov zeleného obstarávania

Položka č.2

Kompostér na recykláciu biologického odpadu v exteriéri (min.
objem 1900l)

Vetracie otvory pre cirkuláciu vzduchu a vlhkosti

Na každej strane kompostéra

Systém vetrania zabraň ujúci upchávaniu vetracích
otvorov biologickým materiálom na vnútorných stranách
kompostéra

Min. 80% plochy vnútorných stien

Systém vyberania kompostu

Po celom obvode kompostéra v dolnej časti v celej šírkesteny

Vrchný

kfi

kompostéra

Na pántoch (pre pohodlné plnenie kompostéra)

Dno kompostéra

Žiadne (pre zabezpečenie styku s pódou)

Montáž a demontáž kompostéra

Jednoduchá (bez montážnych náradí)

Hrúbka steny (nie dutá)

Min. 8 mm (zabránenie deformáciám vnútorným tlakom)

Stabilita a životnosť kompostéra

Min.20 rokov

Tvar

Kónický - pyramidálny (pre l'ahšie vyprázdňovanie v dolnej časti
kompostéra)

Farba

Uprednostňuje sa íarba zelená (splynutie s prostredím)

Kompostér vyrobený z recyklovaného a
recykolovatel'ného vysokohustotného polyetylénu

Uplatnenie prvkov zeleného obstarávania

Osobitné požiadavky na plnenie:

Náeov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osób v rozsahu max. 1 hodiny
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávatel' identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členskéhoštátu
EU, tento Dodávatel'nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výŠku DPH podla zákona č.22212004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávatel'nie je zdanitel'nou osobou a v tomto
prípade jelbude registrovaný pre DPH podl'a § 7 zákona ě. 222l2OO4 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podl'a zákona č.
22212004 Z.z,.

Nový, doposial' nepoužitý tovar
Pri nedodaní predmetu zmluvy v stanovenej lehote bude Objednávatel'uplatňovať voči Dodávatel'ovi sankcie vo výške 0,05 %
zoZmluvnej ceny s DPH a to za každý deň omeškania.
Dodávatel'doručí Objednávatel'ovi poštou alebo osobne do 5 pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy:
a) obchodnú značku a typ kompostéra
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b) meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za odovzdanie tovaru, ktonýje predmetom zmluvy

ifikáciíatechnickýchvlastnostÍkompostérovpodl'apoŽiadaviek

duieonaúaiet'a, vrátáne certiíikátu kvality k-ompostéra a vzorky kompostéra - 1ks pre každý požadovaný typ kompostéra.
Ak predložené doklady nepreukazujú splnenie technických špeciíikáciía technických vlastností poŽadovaných
objádnávate;,om; objednávatel'vyzúe tiodávatel'a na predloženie dokladu - potvrdenieod výrobcu za úČelompreukázania
spínenia požiadavieŘ objednávatel'a na technickú špecifikáciu a vlastnosti, pričom dané potvrdenie bude doruČené
ciuleonavatet'ovi osobne alebo poštou do piatich dní odo dňa, kedy bol Dodávatel' na predloženie vyzvaný.

V prípade, ak Dodávatel' nedoručívšetky Objednávatel'om požadované doklady a vzorky v stanovenej lehote, bude toto
objednávatelom považované za podstainé porušenie Zmluvy a Objednávatel'následne

od tejto Zmluvy odstúPi.

Vyššie uvedené technické parametre sú uvedené ako minimálny štandard pre požadované tovary (nedodŽanie rozPátia
párametrov, v prípade, že Šarozpátie uvádza sa však považuje'za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazkY a PoruŠenie
Zmluvy podstatným spósobom, čo oprávňuje Objednávatel'a odstúpiť od Zmluvy).

V prípade nedodžania technických parametrov na predmet zákazky, uvedených v technickej špecifikácii, technických

vlastností a osobitných požiadaúiekna plnenie Objednávatel'a, bude toto považované za podstatné poruŠenie ZmluvY a
verejný obstarávatej'má právo odstúpiť od zmluvy a to bez akýchkol'vek d'alšíchnárokov zmluvných strán.
Uvedené osobitné požiadavky na plnenie zmluvy obsahujú špecifické požiadavky na plnenie Zmluvy, ktonými sa uPresňujú
alebo doplňujú všeóbecne zďvázné podmienky ÓPrt a itoré sú spolu so všeobecnými záváznými podmienkami OPET
nevyhnuiné §re riadne plnenie ZmluVy. Táto zmluva a všeobecne závázné podmienky OPET tvoria zmluvné podmienkY Pre
dodanie tovaru, ktoré sú predmetom tqIo zákazky.

porušenie alebo nedodžanie akejkoívek povinnosti Dodávatel'a vyplývajúcej z parametrov technickej a funkČnej ŠPedlLt§
zákazky, rovnako osobitných požádavieťna plnenie a zmluvnej Speóitifacie zákazky, ale aj povinnosti vyplývajúcej z OPET
sa budÓ'považovať za poástainé porušenie zmluvy a oprávňuje Objednávatel'a k odstúpeniu od tejto zmluvY a to bez
akýchkolVek d'alšíchnárokov zmluvných strán,

2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

l!l. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
štat:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Marcelová

Ulica:

Námestie Slobody

1

199/3

Čas / lehota plnenia zmluvy:
16.06.2017 08:00:00 - 30.06.2017 08:00:00

3.3

Dodávané množstvoi rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka:

celok

Požadovanémnožstvo:1,0000

3.4

práva a povinnosti zmluvných strán podta tejto Zmluvy sa spravuj.ú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviská verzia3.1, účinnázo dňa i,2,2017-, ktoré tvória neoddelitel'nú prílohu tejto Zmluvy.
!V. Zmluvná cena

4.1
4.2
4,3

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 95 000,00 EUR

Sadzba DPH: 20,00
Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 114 000,00 EUR

v. závereěné ustanovenia
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.)
5.1
5.2
5.3
5.4

Táto Zmluva bola u.zavretá automatizovaným spósobom v rámci Elektronického kontraktačnéhosystému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01 .o2.2O17 , ktoré ivoria jej prílohu č.- 1 .
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosťza podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.'| tejto zmluvy.
Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnúdohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedl'ajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.
Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
vyhotovenie lude zaslané na zverejnenie v Cenťrálnom-registri zmlúv Úraiju vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

,|edno

5,5
5.6

Túto Zmluvu bude možnémeniť.a doplňať za podmienok stanovených príslušnýmivšeobecne záváznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovanéhododatku podpísaného obomá zmluvnými stranami.
Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.'l Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa o1.02.2o17
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpetA/erej

nyDetail/

V Bratislave, dňa 19.05.2017 14:04:01
Objednávatel':

obec Marcelová

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávatel'a v rámci elektronického trhoviska

Dodávatel':

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávatel'a v rámci elektronického trhoviska
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