Kúpna zmluva č. Z201633832_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Sídlo:

Bulharská 39, 91853 Trnava, Slovenská republika

IČO:

37847783

DIČ:

2021777516

IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

1.2

0335531287

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Slavka Ivanová-Štýl

Sídlo:

Sládkovičova 1970/12, 09302 Vranov nad Topľou, Slovenská republika

IČO:

41803523

DIČ:

1075537441

IČ DPH:
Číslo účtu:

SK24 1100 0000 002625018728

Tel:

0905357375

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Náhradné diely na motorové píly a príslušenstvo k motorovým pílam

Kľúčové slová:

náhradné diely, píly

CPV:

34913000-0 - Rôzne náhradné diely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:
2.2

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Náhradné diely na motorové píly a príslušenstvo k motorovým pílam

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. reťaz na pílenie dreva, dĺžka 30 cm, palce 3,8", šírka vodiacej drážky
1,3 mm, kat.č. 3636 000 0044
2. reťaz na pílenie dreva, dĺžka 30 cm, palce 3,8", šírka vodiacej drážky
1,3 mm, kat.č. 3667 000 0062
3. reťaz na pílenie dreva, dĺžka 37 cm, palce .325, šírka vodiacej drážky
1,6 mm, kat.č. 3686 000 0062
4. reťaz na pílenie dreva, dĺžka 37 cm, palce .325, šírka vodiacej drážky
1,6 mm, kat.č. 3667 000 0062
5. lišta reťaze na pílu, dĺžka 37 cm, kat.č. 3003006811

ks

6

ks

2

ks

6

ks

2

ks

2

6. lišta reťaze na pílu, dĺžka 30 cm, kat.č. 30050004805

ks

2

7. pilníky pre brúsenie reťazí, priemer 4,0 x 200mm, kat.č. 5605 771
4006

ks

10
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Minimum

Maximum

Presne

8. pilníky pre brúsenie reťazí, priemer 4,8 x 200mm, kat.č. 5605 771
4806
9. pilníky pre brúsenie reťazí, priemer 5,2 x 200mm, kat.č. 5605 771
5206
10. držiak pilníka , kat.číslo 0000 881 4502

ks

10

ks

10

ks

2

11. ostriaci prípravok, kat.č. 5605 007 1000

ks

1

12. ostriaci prípravok, kat.č. 5605 007 1028

ks

1

13. ostriaci prípravok, kat.č. 5605 007 1029

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť položkovitý rozpočet do 2 dní od uzavretia zmluvy e-mailom kontaktnej osobe.
Dodávateľ pri stanovení jednotkovej ceny za mernú jednotku predmetu zákazky zahrnie dopravné náklady na dodanie predmetu
zákazky, vrátane vykládky tovaru a všetkých súvisiacich nákladov a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením
predmetu zákazky.
Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.
Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry.
Dodací list s cenovým rozpisom po jednotlivých položkách.
Ak dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením dodávateľa od zmluvy z iných ako dohodnutých alebo zákonom stanovených dôvodov, môže
si objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej hodnoty plnenia.
Ak dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením objednávateľa od zmluvy z dôvodu, že dodávateľ riadne nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu
zo zmluvy (t.j. nedodá, neposkytne alebo nevykoná plnenie), môže si objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo
výške dohodnutej hodnoty plnenia.
Na úhradu takto uplatnenej zmluvnej pokuty sa primerane použije ustanovenie Čl. XIII. bod 13.4. Všeobecných zmluvných
podmienok uvedených v OPET.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica a číslo:

Bulharská 39

Čas / lehota plnenia zmluvy:
28.10.2016 08:00:00 - 02.11.2016 13:00:00
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3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok v zmysle technickej špecifikácie

Požadované množstvo: 1,0000
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: 370,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 444,00 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 25.10.2016 11:54:01
Objednávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Slavka Ivanová-Štýl
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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