
Kúpna zmluva č. Z202117842_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Michalovce
Sídlo: Námestie osloboditeľov 30, 07101 Michalovce, Slovenská republika
IČO: 00325490
DIČ: 2020739039
IČ DPH: 2020739039
Bankové spojenie: IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001
Telefón: 0566864174

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki
Sídlo: hr. Jana Potockiego 97, 38-423 Łężany, Poľská republika
IČO: 370337075
DIČ: 6841300293
IČ DPH: PL6841300293
Bankové spojenie: IBAN: PL62124023111978001020545276, BIC: PKOPLPPW
Telefón: +48 530 083 103

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Hygienizačný kontajner
Kľúčové slová: kontajner, odpad, hygienizácia
CPV: 44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Hygienizačný kontajner

Funkcia

Naťahovací abroll kontajner s aktívnym prevzdušňovacím systémom a riadiacou jednotkou.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Hygienizačný kontajner ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Spĺňa všetky podmienky na zariadenie určené na 
hygienizáciu VŽP 3 podľa Nariadenia EP a Rady EÚ 
1069/2009 a Nariadenia komisie (EÚ) č. 142/2011

áno

Ročné množstvo spracovaných odpadov min. 500 t

Vonkajšie normalizované rozmery dĺžka 6,40 m, šírka 2,5 m,  výška 2,48 m, vstupná hmotnosť min. 
17 000 kg, príkon cca 80 W, napájanie  230 V/50 Hz

Materiál
vnútorné steny z nehrdzavejúcej ocele o hrúbke min. 3 mm, výška 
háku 1570 mm, dno, boky a predná stena tepelne izolovaná s 
hrúbkou izolácie min. 50 mm
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Prevedenie kontajnera

určený do vonkajšieho prostredia, objem vane min. 25 m3, veko 
utesnené, otvárateľné nahor a pokryté protizápachovou 
membránou, otvárané zdvihákom a zaistené svorkami na troch 
stranách

Ďalšie požiadavky na prevedenie senzor otvorenie/zatvorenie veka, tlakový snímač, sonda na 
meranie teploty

Ďalšie požiadavky na prevedenie Intervalový režim pre doby prevzdušňovania a tiež ručný režim pre 
spínanie ventilátorov

Ďalšie požiadavky na prevedenie
ventilátor radiálny so vstupnou mriežkou, 2 x 2 guľový ventil na 
vypúšťanie výluhovej vody, 3 línie prevzdušňovacieho potrubia z 
nehrdzavejúcej ocele o dĺžke 6 m každá, zvárané s podlahou

Ďalšie požiadavky na prevedenie
plne funkčné ovládanie kontajnera cez Smart telefón, tablet alebo 
počítač súčasne, automatizovaný proces riadenia prostredníctvom 
merania teploty a vyhodnocovania času zapnutia prevetrávania

Ďalšie požiadavky na prevedenie komunikácia cez GPRS na serverovú platformu na ukladanie 
údajov a obrazoviek HDMI

Ďalšie požiadavky záruka 24 mesiacov

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Dodané v pracovných dňoch v čase od 8, 00 hod. do 14, 00 hod. a minimálne 2 pracovné dni vopred oznámiť dodávku tovaru.

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..

V prípade nedodržania niektorého z požadovaných parametrov resp. špecifikácie tovarov zo strany dodávateľa po doručení 
špecifikácií, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s dodávateľom.

Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.

Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi : cena bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH.

Súčasťou faktúry je dodací list podpísaný oprávnenou osobou dodávateľa.

Dodávateľ  je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť.

Účinnosť kúpnej zmluvy bude podmienená kladnou verifikáciou procesu verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu.

Zákazka sa týka projektu financovaného z EŠIF.

V prípade uvedenia opisu tovaru zodpovedajúceho konkrétnej obchodnej značke platí " alebo ekvivalentný "

Vrátane zaškolenia max. 1 osoby v rozsahu max. 1 hodiny

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Michalovce
Ulica: Námestie osloboditeľov 30

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.11.2021 10:00:00 - 16.03.2022 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 2,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , 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: 104 916,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 125 900,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117842

V Bratislave, dňa 16.09.2021 10:42:01

Objednávateľ:
Mesto Michalovce
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117842


Zákazka


Identifikátor Z202117842


Názov zákazky Hygienizačný kontajner


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/311599


Dodávateľ


Obchodný názov Biuro Usług Technicznych Krzysztof Nowicki


IČO 370337075


Sídlo hr. Jana Potockiego 97, Łężany, 38-423, Poľská republika


Dátum a čas predloženia 5.9.2021 19:49:26


Hash obsahu návrhu plnenia Z+BBEcpDmwjHLReoLSB9pES4PkganscEZVW44ELvMI4=


Vlastný návrh plnenia


Položka 1 Hygienizačný
kontajner


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Predmetom plnenia zakazky bude naťahovací abroll kontajner s aktívnym prevzdušňovacím systémom
a riadiacou jednotkou - STABILIZAČNÝ KONTEJNER NA BIO ODPADY KOMPOLUX ® KA - 27/ A
(AUTONÓMNY) 2 ks -vyrobce: LUXOR -Maszyny do Odpadów,do Odpadów, sidlo: 20-816 Lublin, ul.
Choiny 57/211; Polska republika ; www.luxor.net.pl


Prílohy:
Karta kontener kompostowy KA-27-2021- SŁOWACJA..docx (Technicky list KAMPOLUX KA-27)







STABILIZAČNÝ KONTEJNER NA BIO ODPADY KOMPOLUX ®  KA - 27/ A (AUTONÓMNY)











Technický popis:





· Rozmery: dĺžka 6,4 m, šírka 2,5 m (2,55 s rohatkou), výška 2,48 m


· Objem nádoby: 26 m 3 , hmotnosť vstupu 17 Mg


· Inštalovaný výkon: 80 W, napájanie 230 V / 50 Hz


· Oceľová nosná konštrukcia, zváraná, vhodná na prepravu a vyprázdňovanie pomocou vozidla s hákom vyrobeným podľa DIN - 30722; výška háku 1570 mm


· Vnútorné steny z nehrdzavejúcej ocele o hrúbke 3 mm


· Boky, spodná a predná stena sú tepelne izolované sendvičovým panelom 50 mm


·   Veko utesnené, otvárateľné nahor zdvihákom, v zatvorenej polohe zaistené svorkami na troch stranách, prekryté polopriepustnou membránou za učelom minimalizácie množstva emitovaných zapáchajúcich látok


·   Zadný poklop na vyprázdnenie nádoby, v zatvorenej polohe, zaistený  tlakovým mechanizmom


·   Prevzdušňovací systém s radiálnym ventilátorom vybavený vstupnou mriežkou a 3  prevzdušňovacími kanálmi pozdĺž kontajnera s dĺžkou 6 m, vyrobené z rúrky z nehrdzavejúcej ocele 1,5 "pripevnený k podlahe, dýzy smerujúce nadol


· Zavlažovací systém s pripojením,


· 2 x "2" ventily v spodnej časti nádoby na odtok priesakovej vody


·  Vybavenie: snímač otvárania / zatvárania strešného krytu, snímač tlaku, meracia sonda teploty naplňe


· Ovládacia skriňa namontovaná na vonkajšej stene kontajnera uzamknutá kľúčom, vybavená:


- modem so SIM kartou (*) na prístup na internet,


- GPRS komunikácia so serverovou platformou pre ukladanie dát a obrazovkami HDMI,


- Ovládač so softvérom ovládajúcim proces prevzdušňovania umiestnený s ventilátor na prednej    stene kontajnera zo strany háku,


- 4 tlačidlá na manuálne ovládanie,


- napájací a riadiaci systém ventilátora prevzdušňovacieho systému, riadiaci systém, ktorý poskytuje prevádzku a riadenie procesu prostredníctvom softvéru pracujúci v cloude (*) s prístupom prostredníctvom aplikácie, prostredníctvom obľúbených prehliadačov Internet (Internet Explorer, Firefox (počítač alebo mobil), Google Chrome (počítač alebo Mobile), IOS, Android).





(*) Podpora SIM karty a cloudu nie je súčasťou dodávky ,


 (
LUXOR
) (
MASZYNY
 
DO
 
ODPADÓW
)





 (
LUXOR – Maszyny do Odpadów
 
20-816 Lublin, ul. Choiny 57/211;
 
tel.: 081/742 97 11;
 
fax: 081/742 97 13
 
kom.:
 
601
 
95 99
 
54;
 
e-mail:
 
luxorlublin@wp.pl
 
;
 
www.luxor.net.pl
)


- Nainštalovaná aplikácia vám umožňuje pracovať na 3 úrovniach:


▪ OPERÁTOR - s plným prístupom k aplikácii, možnosť upravovať nastavenia procesu kompostovanie a s možnosťou úpravy a pridávania polí pre ďalších používateľov,


▪ POUŽÍVATEĹ - s možnosťou zvýraznenia zobrazenia kontajnera, exportu dát a zmeňte nastavenia svojho používateľského profilu bez povolenia na vstup


zmeny,


▪ HOSŤ - s možnosťou prístupu iba k zobrazeniu kontajnerov, ale nie je tu možné export údajov a zmeny nastavení,


- Aplikácia umožňuje:


▪ Náhľad na zobrazenie jednotlivých parametrov (teplota, rýchlosť ventilátora, tlak vzduchu),


▪ Pohľad na dialógy alarmov o chybách v riadení systému (napr. Žiadne čítanie teplot, výpadok elektriny),


▪ Prístup k informáciám o sile signálu, aktuálnom dátume a čase, ktoré sú aktuálne vybrané spôsob správy so 4 tlačidlami zodpovedajúcimi 4 tlačidlám na rozvádzači umiestneném na kontajnere,


▪ Zobrazenie a vytlačenie procesnej teploty za dané časové obdobie.


▪ upozornenia na chyby,


- Užívateľ si môže vybrať jeden z 2 spôsobov riadenia procesu stabilizácie v kontajneri:


▪ Interval: ventilátor pracuje podľa vopred určeného času prevádzky a prestávky, bez ohľadu na aktuálnu teplotu lôžka,


▪ Ručne


Záruka: 24 mesiacov




















Rozmery kontajnera














Lublin, 2021 r.
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