Kúpna zmluva č. Z201621313_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Technické služby mesta Svit

Sídlo:

Štúrova 87, 05921 Svit, Slovenská republika

IČO:

00186864

DIČ:

2021212545

IČ DPH:

SK 2021212545

Číslo účtu:

SK95 0200 0000 0013 86557753

Tel:

052 7875135

Dodávateľ:
Obchodné meno:

MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Sídlo:

Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak, Slovenská republika

IČO:

31681051

DIČ:

2020500724

IČ DPH:

SK2020500724

Číslo účtu:

SK0581000000196813150257

Tel:

0587327483

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

1100 l plastový kontajner na separovaný odpad - farba žltá a zelená

Kľúčové slová:

Nádoba na odpad, 1100 l, žltá, zelená, kontajner na odpad, separovaný odpad, kontajner na
separovaný odpad, nádoba na separovaný odpad, zberná nádoba, kontajner na plasty 1100l,
kontajner na sklo 1100l
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)
Tovar; Služba

CPV:
Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Plastový kontajner na triedený zber odpadov 1100l - plasty (žltý)
• Plastový kontajner na triedený zber odpadov 1100l - sklo (zelený)
• S brzdou alebo ekvivalentným aretačným zariadením zabraňujúcim samovoľnému pohybu

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

objem

l

hmotnosť

kg

nosnosť

kg

360

množstvo žltých

ks

80
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Minimum

Maximum

Presne
1100

100

množstvo zelených

ks

40

hrúbka steny kontajnera

mm

6

hrúbka steny spodnej obruby kontajnera

mm

8

počet otočných koliesok

ks

4

počet brzdených koliesok

ks

2

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

materiál

stav

vysoko odolný HDPE plast, bez obsahu kadmia,
recyklovateľný
odolné voči UV, rezistentné proti chemickým a biologickým
vplyvom a klimatickým vplyvom
nové

rozmer

zodpovedá EN 840

otočné pojazdové kolieska

ø 200 mm, 4 ks/kontajner

povrchová úprava stien

hladké plochy zabraňujú nalepeniu odpadu

horné veko

okrúhle zasúvacie

farba

žltá

farba

zelená

odolnosť

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Podmienka dodania tovaru: ohlasovacia povinnosť minimálne deň pred dodaním
Na predmet zákazky bolo objednávateľovi doručené rozhodnutie o poskytnutí dotácie z Recyklačného fondu
Predpokladaný termín dodania - september 2016
Na nákup kontajnerov je určená maximálna čiastka 30827 €. Objednávateľ chce získať za danú čiastku maximálny možný počet
kontajnerov.
Názov

Upresnenie

splatnosť faktúry

14 dní po poukázaní prostriedkov z Recyklačného fondu

2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Poprad

Obec:

Svit

Ulica a číslo:

Hlavná 6

Čas / lehota plnenia zmluvy:
1.9.2016 11:07:00 - 30.9.2016 11:07:00
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3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kusy

Požadované množstvo: 120,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 21 460,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 25 752,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 19.8.2016 12:50:01
Objednávateľ:
Technické služby mesta Svit
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

v. r.

Dodávateľ:
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

v. r.
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