Kúpna zmluva č. Z201723102_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

Mesto Turany
Osloboditeľov 83/91, 03853 Turany, Slovenská republika
00316962
2020595049
SK2020595049
SK0602000000000016728362
0434292400

Dodávateľ:
Obchodné meno:

JRK Slovensko s.r.o.

Sídlo:

Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka, Slovenská republika

IČO:

50530950

DIČ:

2120371044

IČ DPH:
Číslo účtu:

SK7411000000002940030372

Telefón:

+421910220400

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Obstaranie kompostérov

Kľúčové slová:

kompostéry

CPV:

39234000-1 - Škatule na kompost; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Predmetom zákazky je obstaranie kompostérov pre kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov a
predchádzanie ich vzniku

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Kompostér - trojkomorový

ks

Objem - kompostér trojkomorový

l

1200

Výška - kompostér trojkomorový

mm

820

celková šírka - kompostér trojkomorový

mm

1980

pôdorys kompostér trojkomorový

m2

1,5

možnosť dodatočného zväčšenia objemu kompostéru
trojkomorového o

l

Kompostér veľký

ks

Objem - kompostér veľký

l

1900

výška veľkého kompostéru

mm

1100

váha veľkého kompostéru

kg

30

hrúbka stien veľkého kompostéru

mm

7
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Minimum

Maximum

Presne
650

400
10

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Farba kompostérov

čierne alebo zelené

materiál kompostérov

recyklovaný a recyklovateľný HDPE alebo PP

vhadzovanie bioodpadu do kompostérov

z vrchu vekom s pántami

ochrana kompostérov pred vetrom

poistka proti samovoľnému otvoreniu

montáž kompostérov

bez použitia náradia

tvar veľkého kompostéru

kónický

vyberanie kompostu z veľkého kompostéru

zo všetkých strán

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia do 7 dní od objednávky
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 objednávateľovi poštou alebo osobne: a) do 5 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady
preukazujúce splnenie technických špecifiácií a technických vlastností podľa požiadaviek Objednávateľa + certifiát kvality
produktov TUV, AFNOR CE alebo ekvivalent
Objednávateľ posúdi doklady a dokumenty predložené dodávateľom, prípadne vyzve na doplnenie ak nie je možné
jednoznačne posúdiť zhodu s požiadavkami.
V prípade, ak ani po doplnení predložené doklady nepreukazujú splnenie technických špecifikácií a technických vlastností
požadovaných objednávateľom, objednávateľ to považuje za podstatné porušenie zmluvy a odstúpi od zmluvy.
Dodávateľ do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia platnosti kúpnej zmluvy zloží na účet objednávateľa fiančnú výkonovú
zábezpeku vo výške 2.000,- EUR (ďalej len ako výkonová zábezpeka), pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti
podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka. Nezloženie výkonovej zábezpeky v požadovanej lehote
a v požadovanej výške zakladá na strane objednávateľa okamžité právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez nároku
dodávateľa na akékoľvek odškodné.
Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť do 31.12.2017 a to v prípade, ak: a) Dodávateľ poruší
niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich zo Zmluvy, b) pre prípad
neuspokojenia akejkoľvek pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej zo Zmluvy.
V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný
doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, 2.000€, a to najneskôr do 3 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej
doplnenie. V prípade, ak dodávateľ nedoplní na účet objednávateľa výkonovú zábezpeku v požadovanej výške, je povinný
zaplatiť zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 50 % z
Výkonovej zábezpeky.
Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet dodávateľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu
preberacieho protokolu k predmetu kúpy. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľovi neprináležia úroky z výkonovej
zábezpeky.
Splatnosť faktúry je na základe dohody zmluvných strán 60 dní.
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Kompostér trojkomorový.jpg

Kompostér trojkomorový.jpg

kompostér veľký.jpg

kompostér veľký.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský
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3.2

Okres:

Martin

Obec:

Turany

Ulica:

Turany - zberný dvor, Robotnícka ulica

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.06.2017 00:00:00 - 31.10.2017 23:59:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor

Požadované množstvo:

1,0000

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 46 579,99 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 55 895,99 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 22.05.2017 15:54:01
Objednávateľ:
Mesto Turany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
JRK Slovensko s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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