Kúpna zmluva č. Z201735541_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

Združenie obcí - Mikroregión Bošáčka
Bošáca 257, 91307 Bošáca, Slovenská republika
37916718

0903248615

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

Sídlo:

Partizánska 493/80, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika

IČO:

36851264

DIČ:

2022471352

IČ DPH:

SK2022471352

Číslo účtu:

SK2775000000004005612717

Telefón:

0326491329

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Záhradné kompostery

Kľúčové slová:

komposter; biologicky rozložiteľné komunálne odpady

CPV:

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

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Predmetom zákazky je dodávka 1 458 ks záhradných kompostérov, určených na zber a zhodnocovanie BRKO.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

I. záhradný kompostér

ks

ad I. objem

l

601

ad I. váha

kg

19

ad I. hrúbka steny

mm

6

II. záhradný kompostér

ks

ad II. objem

l

900

ad II. váha

kg

21

ad II. hrúbka steny

mm

6

III. kompostér

ks

ad III. objem

l

1001

ad III. váha

kg

28
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Minimum

Maximum

Presne
300

800

665
1000

493

ad III. hrúbka steny

mm

7

ad I., II., III. Použitý materiál obsahuje podiel
recyklovanej zložky

%

50

ad I., II., III. Teplota stabilizovania

°C

-40

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

dno

bez dna

UV stabilizácia

Materiál musí byť ÚV stabilizovaný

vetranie

s prevzdušňovacími otvormi

forma

Uzatvárateľna plastová nádoba

obsluha

Súčasťou dodávky každého kompostéra musia byť návody na
obsluhovanie kompostérov a brožúra správneho kompostovania.

návod na obsluhovanie kompostérov a brožúra
správneho kompostovania musí obsahovať nasledovné
informácie:

čo sa môže kompostovať v kompostovacom zásobníku (uviesť
vhodné a nevhodné suroviny, resp. materiály na kompostovanie);

-

zásady správneho kompostovania v kompostovacom zásobníku
(uviesť ako postupovať pri kompostovaní, napr. ako zabezpečiť
správnu veľkosť materiálu, ako premiešavať kompost

-

ako zabezpečiť prístup vzduchu, ako zabezpečiť správnu vlhkosť,
dĺžku kompostovania, kedy je kompost zrelý/použiteľný a pod.);

-

najčastejšie chyby pri kompostovaní v kompostovacom zásobníku
(uviesť napr. ako predchádzať zápachu kompostovacieho
materiálu, ako predchádzať nadmernému výskytu mušiek a pod.);

-

správne využitie hotového kompostu (popis využitia hotového
kompostu, výhody kompostovania, dávkovanie kompostu).

2.4

80

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých položiek do 7 dní od
uzavretia zmluvy.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy s uvedením obchodnej značky a typu jednotlivých druhov
druhov s presným číselným označením tovaru do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ je povinný predložiť do 7 dní od uzavretia zmluvy certifikáty kvality alebo ekvivalent ( atesty, vyhlásenia o zhode)
preukazujúce kvalitatívne parametre výrobkov
Dodávateľ doručí objednávateľovi do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy dokumenty preukazujúce splnenie technických
parametrov a vlastností podľa požiadaviek Objednávateľa
Nesplnenie povinnosti podľa bodov 1 až 4 týchto Osobitných požiadaviek na plnenie sa bude považovať za podstatné
porušenie tejto zmluvy a má za následok právo objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto 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
Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu Operačného programu Kvalita životného prostredia, so zameraním na špecifický cieľ
zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora
predchádzania vzniku odpadov. Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23.
Táto zmluva nadobudne účinnosť až po schválení žiadosti o NFP a po overení procesu verejného obstarávania
poskytovateľom NFP. Ak nedôjde k schváleniu žiadosti o NFP, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti zmluvy.
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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.
Dodávateľ je povinný dodať tovar do 90 dní od účinnosti zmluvy. Zmluva nadobudne účinnosť až po kladnom odsúhlasení a
schválení verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku - po vydaní správy z kontroly.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:
Obec:
Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
02.01.2018 08:32:00 - 31.12.2018 08:32:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

počet komposterov

Požadované množstvo:

1458,0000

3.4

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.

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: 146 666,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 176 000,00 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 3.1, 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.
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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 27.07.2017 14:44:01
Objednávateľ:
Združenie obcí - Mikroregión Bošáčka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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