Kúpna zmluva Č. Z20177297_Z
uzatvorená v zmysle *409 a nesl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateí:
Obchodně meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IC DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1,2

Obec Lozorno
Hlavně 1, 90055 Lozorno, Slovenská republika
00304905
2020643669
SK3456000000003203747001
0269204311

Dodávateľ:
Obchodně meno:
Sídlo:

ičo:
DIČ:
ič DPH:

JRK Waste Management s. r. o.
Grosslingova 17,811 09 Bratislava, Slovenská republika
45423237

Číslo účtu:

8K2022976868
SK7811000000002924833116

Telefón:

0910220400
II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:
Kľúčové slově:

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteVných odpadov B
kompostěry, osvetová činnosť

CPV:
Druh/y:

39234000-l - škatule na kompost; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepra~‘ odpadu)
Tovar; Služba

Funkčná špeciřikěcia predmetu Zrnluvy:
Predchádzanie vzniku biologicky rozložitelných odpadov kompostovanim

2.3

II

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Objem kompostěra

I

400

Počet

ks

Hrúbka steny konipostéra (plná)

cm

0,55

Hmotnosť kompostéra

kg

16

Výška kompostěra

cm

Šírka dvierok na vyberanie kompostu

cm

45

2/

I

900

Objem kompostéra

325

102

Počet

ks

Hnibka steny kompostéra (plná)

cm

055

Hmotnosť kompostéra

kg

26

Výška kompostára

cm
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25

89

Šírka dvierok na vyberanie kompostu

cm

Farba kompostérov

zelená

Materiál

recyklovaný a recyklovaterný HDPE

Vhadzovanie bioodpadu

zvrchu vekom s pántami

Ochrana pred vetrom

poistka proti samovolnému otvoreniu

Otváranie korn P ostérov

zčasti
každej
strany kompostéra,
možnosť otvorenla vrchneJ a spodnej
kompostéra
zvlášť

Tvar kompostéra

kónický

Montáž kompostéra

bez použitia náradia

Sten kom ~‘ ostéra

nesmú byť duté,
po celorn stranách
obvode kompostérov
rebrovanie
na vnútcrných
kompostérovprieduchy,

~‘

2.4

60

Osobitné požiadavky na plnenie:

Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie vzorky na niieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osób v rozsahu max. I hodiny
Požaduje se predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zrnluvy
Požaduje se predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dni od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba
zahřňajúce rózne sadzby DPH do 7 dnĺ od uzavretia zmluvy

V

pripade plnenia

Akje Dodávater identifikovaný pre DPH v mom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z mého členského štátu
EU, tento Dodávateí nebude pri plneni Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuka však musí uviesť prlslušnú
sadzbu a výšku DPH podia zákona Č. 22212004 Z.z. a cenu vrátane DPH. ObjednávateF nie je zdaniteľnou osobou a v tomto
pripade je/bude registrovaný pre DPH podia ~ 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podia zákona č.
222/2004 iz..
Akje Dodávatei identifikovaný pre DPH v mom členskom štáte EÚ aleboje zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby jev SR, tento Dodávateľ nebude pri plneni Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musĺ
uviesť prislušnú sadzbu a výšku DPH podia zákona č. 22212004 Z.z. a cenu vrétane DPH. Objednávater nie je zdaniteľnou
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa ~ 7 a/aiebo ~ 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podia zákona č. 222/2004 Z.z..
Pri nedodaní predmetu zmluvy v stanovenej lehote budeme účtovať penále vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny s DPH za každý
deň omeškania

Dodávateľ doručí objednávatel‘ovi poštou alebo osobne dos pracovných dni odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce
splnenie technických špecifikácii a technických vlastnosti podia požiadaviek Objednávatel‘a
Objednávatel‘ posúdi doklady a dokumenty predložené dodávatel‘orn, pripadne vyzve na doplnenie. ak nieje možné
jednoznačne posúdiť zhodu s požiadavkami
V pripade, ak ani po doplnení predložené doklady nepreukazujú splnenie technických špecifikácim a technických vlastnosti
požadovaných objednávatel‘om, objednávatel‘ to považuje za podstatné porušenie zmluvy a odstúpi od zmluvy
Dodávater doS pracovných dni odo dňa nadobudnutia platnosti kúpnej zmluvy zloží na účet objednávatel‘a finančnú výkonovú
zábezpeku vo výške 2.400,- Eur ( ďalej len výkonová zábezpeka), pre pripad, že dodávater nebude plniť svoje povinnosti
podia tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne pohl‘adávka. Nezloženie výkonovej zábezpeky v požadovanej lehote
a v požadovanej výške zakladá na strane objednávatela okamžité právo na odstCipenie od kúpnej zmluvy bez nároku
dodávateia na akékol‘vek odškodné
Objednávatel‘je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť do 30.6.2017 ato v prĺpade, ak: a) Dodávatei poruší
niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné závázky vrátane zmluvných pokút vypiývajúcich zo Zmluvy, b)pre prípad
neuspokojenia akejkoivek pohledávky objednávatera vyplývajúcej zo Zmluvy
V pripade použitia Výkonovej zébezpeky alebo jej časti objednávatel‘om bude dodávatel‘ bez zbytočného odkladu povinný
doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky 2.400 Eur, a to najneskór do 3 dni od doručenia výzvy Objednávatei‘a na jej
dopinenie. V prípade, ak dodávatel‘ nedoplní na účet objednávateľa výkonovú zábezpeku v požadovanej výške, je povinný
zaplatiť zmluvnú pokutu v sume 50,- Eur za každý deň omeškania so splnenim tejto povinnosti, maximálne do výšky 50% z
Výkonovej zábezpeky.
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Objednávatel‘ sa zavázuje vrátiť na účet dodávateľa Výkonovú zábezpeku najneskčr do 30 kalendárnych dní od podpisu
preberacieho protokolu k predmetu kúpy. Zmluvně strany sa dohodli, že dodávateľovi neprináležia úroky z výkonovej
zábezpeky.
Dodávate[ sa zavšzuje zabezpečiť osvetovú kampaň v minimálnom rozsahu 4 X prednáška pre obyvateĺov o zásadách
kompostovania, informačno vzdelávacia kampaň zahrňujúca návštevy domácnosti s praktickou ukážkou kompostovania v
kompostéroch, ku každému kompostéru plnofarebná brožúra o správnom postupe kompostovania

2.5

Prilohy opisného formulára Zmluvy:

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:
Obec:
Ulica:

Malacky
Lozorno
Hlavnál

Čas/lehota plnenia zmluvy:
24.02.2017 13:33:00 09.03.2017 12:34:00
-

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:
Požadované množstvo:

3.4

ks
350,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zniluvy sa spravujú Obchodnýrni podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017, ktoré tvoria neoddelite[nú prílohu tejto Zmluvy.
IV. Zmluvná cena

4.1

Celková cena predmetu Zmluvyvrátane DPH: 23999,00 EUR
V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva hola uzavretá automatizovaným spósobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná Zo dňa 01 .02.2017, ktoré Ivona jej prilohu 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

Této Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedíajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach. po jednom pne každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Uradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené V Centrálnom registri znhlúv trhoviska.

5.5

Tůto Zmluvu bude možné meniV a doplňaV za podmienok stanovených prislušnýrni všeobecne záváznými právnymi
predpismi len vo forme pisomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnýnii stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Prĺloha č.1 Obchodně podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet!OpellverejnyDetail/

V Bratislava, dňa 23.02.2017 13:38:01
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Objedn áva te 1;
Obec Lozorno
konajúci prostrednictvoni osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
JRK Waste Management s. r. O.
konajúci prostrednictvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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