Kúpna zmluva č. Z20172775_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

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Bulharská 39, 91853 Trnava, Slovenská republika
37847783
2021777516

0335531287

Dodávateľ:
Obchodné meno:

SBL Europe, s.r.o.

Sídlo:

náměstí Přátelství 1518/2, 10200 Praha - Hostivař, Česká republika

IČO:

02400014

DIČ:

CZ02400014

IČ DPH:
Číslo účtu:

CZ9455000000002512198611

Telefón:

+420 607 077 714

II. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.2

Názov:

Chemický posypový materiál

Kľúčové slová:

posypová soľ, NaCl, posypový materiál

CPV:

34927100-2 - Soľ na posyp ciest; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Chemický posypový materiál na posyp ciest II. a III. triedy.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Rozmrazovací prostriedok na báze NaCl - posypová
priemyselná soľ s protispekacou prísadou

t

Obsah NaCl

%

Obsah nerozpustných látok vo vode

%

0,15

Obsah vody - vlhkosť

%

0,30

Obsah síranov

%

0,80

obsah protispekacej prísady

mg/kg

50

účinnosť rozmrazovania

°C

-6

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

farba

biela

balenie

voľne ložené
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Minimum

Maximum

Presne
1700

98,60

80

Granulometria: sitová analýza:
do 0,60

5%

nad 5mm

0%

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Ak Dodávateľ odmietne dodať predmet zmluvy v opísanom rozsahu a včas podľa Zmluvy, za cenu ním uvedenú, Objednávateľ
je oprávnený požadovať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ako je uvedená maximálna výška zdrojov v
objednávke.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky do 14 dní od uzavretia zmluvy. Presný rozpis dodávok na jednotlivé strediská v
rámci TTSK zašle Objednávateľ Dodávateľovi do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ najneskôr do 2 dní od uzavretia zmluvy predloží potvrdenie o chemickom zložení predmetu zákazky – rozbor od
výrobcu s granulometriou.
Dodávateľ najneskôr do 2 dní od uzavretia zmluvy predloží čestné prehlásenie o pôvode tovaru – údaje o výrobcovi (bani).
Dodávateľ najneskôr do 2 dní od uzavretia zmluvy predloží kartu bezpečnostných údajov.
Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10€ za každú nedodanú tonu materiálu Objednávateľovi na jeho
bankový účet uvedený v Zmluve, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude Dodávateľovi doručená výzva na jej úhradu.
Požaduje sa predložiť aktuálny rozpočet do 2 pracovných dní po zazmluvnení e-mailom kontaktnej osobe.
Požaduje sa minimálne 1 deň vopred nahlásiť kontaktnej osobe presný termín dodávky.
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.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry.
Podkladom pre fakturáciu bude dodací list dodávateľa potvrdený objednávateľom o prevzatí skutočného množstva predmetu
zmluvy.
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.
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

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:
Obec:
Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
30.01.2017 07:00:00 - 16.02.2017 15:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ton
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Požadované množstvo:
3.4

1700,0000

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: 164 200,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: -

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 164 200,00 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 18.04.2016, 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 18.04.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 27.01.2017 10:02:00
Objednávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
SBL Europe, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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