Kúpna zmluva č. Z201833132_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 - Čistý Liptov
Hlavná 135, 03202 Závažná Poruba, Slovenská republika
37907522
2022973832

044554 71 75

Dodávateľ:
Obchodné meno:

JRK Slovensko s.r.o.

Sídlo:

Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka, Slovenská republika

IČO:

50530950

DIČ:

2120371044

IČ DPH:
Číslo účtu:

SK7411000000002940030372

Telefón:

+421910220400

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu kompostovaním

Kľúčové slová:

Kompostéry

CPV:

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

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Kompostér do 1000 litrov
2. Kompostér do 800 litrov
Položka č. 1:

Kompostér do 1000 litrov

Funkcia
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Technické vlastnosti

Jednotka

Kompostér do 1000 litrov

ks

Objem kompostéra

litrov

980

Váha kompostéra

kg

21

Hrúbka plných stien

mm

6

Podiel recyklovanej zložky

%

50

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Dno

Bez dna

Vetranie

Vetracie otvory s vnútorným rebrovaním po celej ploche stien

Forma

Uzatvárateľná plastová nádoba
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Minimum

Maximum

Presne
488

1000

Veko

S mechanizmom proti samovoľnému otvoreniu

UV stabilizácia

Materiál musí byť ÚV stabilizovaný

Vyberanie kompostu

Dvierkami otváranými na každej strane

Obsluha

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

Materiál

Kompostér musí byť vyrobený min. z 50 % recyklovaného
materiálu.

Minimálne kvalitatívne požiadavky

Teplota stabilizovania -40 °C do +80°C

Položka č. 2:

Kompostér do 800 litrov

Funkcia
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Technické vlastnosti

Jednotka

Kompostér do 800 litrov

ks

objem kompostéra

litrov

780

Váha kompostéra

kg

19

Hrúbka plných stien

mm

6

Podiel recyklovanej zložky

%

50

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Dno

Bez dna

Vetranie

Vetracie otvory s vnútorným rebrovaním po celej ploche stien

Forma

Uzatvárateľná plastová nádoba

Veko

S mechanizmom proti samovoľnému otvoreniu

UV stabilizácia

Materiál musí byť ÚV stabilizovaný

Vyberanie kompostu

Dvierkami otváranými na každej strane

Obsluha

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

Materiál

Kompostér musí byť vyrobený min. z 50 % recyklovaného
materiálu.

Minimálne kvalitatívne požiadavky

Teplota stabilizovania -40 °C do +80°C

2.3

Minimum

Maximum

Presne
1375

800

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Vrátane zaškolenia min. 3 účastníkov v rozsahu max. 1 hodiny.
Objednávateľ požaduje od Dodávateľa predloženie vlastného návrhu na plnenie predmetu zmluvy vrátane obchodnej značky a
typu kompostérov do 7 dní od uzavretia zmluvy. Dodávateľ doručí vzorku kompostéra do 7 pracovných dní odo dňa
nadobudnutia platnosti kúpnej zmluvy.
Dodávateľ je povinný do 7 dní od uzatvorenia zmluvy doručiť Objednávateľovi doklady a dokumenty, ktoré jednoznačne
preukazujú,že všetky položky podľa predloženého návrhu plnenia sú v súlade s funkčnou a technickou Špecifikáciou podľa
Zmluvy. Ak návrh plnenia podľa posúdenia Objednávateľom nie je v súlade so Špecifikáciou podľa Zmluvy, Objednávateľ je v
zmysle čl. 18.2 písm. u)"Všeobecných zmluvných podmienok" OPET oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy. Súčasťou aktualizovaného rozpočtu a
následnej vystavenej faktúry počas plnenia zmluvy bude povinnosť dodávateľa uvádzať číslo súvisiaceho projektu v rámci
ITMS 2014+ a názov projektu. Informáciu o čísle a názve projektu má povinnosť objednávateľ zaslať dodávateľovi po uzavretí
zmluvy.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.
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Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená kontraktačná cena je konečná a nemenná
a v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená ponuka považovaná za cenu vrátane DPH.
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..
Objednávateľ a Dodávateľ berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka je financovaná z fondov EÚ (kód výzvy:
OPKZP-PO1-SC111-2017-23). Objednávateľ a Dodávateľ berú na vedomie a rešpektujú, že pri zákazke sa uplatňujú osobitné
ustanovenia Obchodných podmienok Elektronického trhoviska o zákazkách financovaných z fondov EÚ.
Zmluvné strany v zmysle čl. 15.1.2 "Všeobecných zmluvných podmienok" OPET berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka je
financovaná z fondov EÚ a bude predmetom kontroly verejného obstarávania realizovaného cez elektronické trhovisko zo
strany príslušného orgánu. Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo oprávnené orgány odhalia akúkoľvek
nezrovnalosť, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť.
Dodávateľ sa v zmysle čl. 15.1.1 "Všeobecných zmluvných podmienok" OPET zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu
súvisiacich s dodávkou tovaru kedykoľvek počas platnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na
realizáciu projektu Objednávateľa v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23, a to zo strany oprávnených osôb na výkon
kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.
Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že v zmysle čl. 15.1.3 "Všeobecných zmluvných podmienok" OPET je splatnosť
faktúry 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
Objednávateľ v súvislosti s plnením zákazky financovanej z fondov EÚ vyhlasuje a Dodávateľ akceptuje, že Objednávateľ
môže využívať aj iný bankový účet, ako má uvedený v profile EKS. Objednávateľ po zadaní zákazky oznámi použité číslo účtu
Dodávateľovi.
Odkladný účinok overenia verejného obstarávania príslušným orgánom na Plnenie Zmluvy: Dodávateľ je povinný
Objednávateľovi dodať Plnenie až po overení verejného obstarávania príslušným orgánom a doručení správy z kontroly so
súhlasným stanoviskom k pokračovaniu vo finančnej operácii, pričom Objednávateľ je povinný o stanovisku kontrolného
orgánu bezodkladne informovať Dodávateľa. Objednávateľ je oprávnený odoprieť a neprevziať Plnenie dodané pred
doručením správy z kontroly verejného obstarávania so súhlasným stanoviskom k pokračovaniu vo finančnej operácii.
Dodanie kompostérov bude realizované priebežne, na základe vystavených priebežných objednávok zo strany objednávateľa,
s lehotou dodania každej objednávky do 45 dní od jej vystavenia. Omeškanie Dodávateľa s včasným dodaním Plnenia bude
zo strany Objednávateľa považované za podstatné porušenie Zmluvy Dodávateľom, ktoré Objednávateľa v zmysle čl. 6.3.1
"Trhového poriadku" OPET oprávňuje omeškané Plnenie odoprieť a neprevziať. V takomto prípade je tiež Objednávateľ
oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Prevzatie kompostérov bude zabezpečené protokolárnym prevzatím od predávajúceho.
Porušenie alebo nedodržanie akejkoľvek povinnosti Dodávateľa vyplývajúcej z parametrov technickej a funkčnej špecifikácie
zákazky, rovnako osobitných požiadaviek na plnenie a zmluvnej špecifikácie zákazky, ale aj povinnosť vyplývajúcej z OPET sa
bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje Objednávateľa k odstúpeniu od tejto zmluvy, a to bez
akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán.
Súčasťou dodávky je dodanie návodu na obsluhu a správne kompostovanie ku každému jednotlivému kusu kompostéru.
Odporúčaná veľkosť návodu je formát A4. Návod má byť dobre čitateľný, prehľadný a ľahko pochopiteľný pre širokú verejnosť,
t. j. pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Návod musí spĺňať nasledujúce obsahové požiadavky:
1. Určenie vhodných typov odpadu na kompostovanie v kompostovacom zásobníku: V predmetnom bode je potrebné uviesť
vhodné a nevhodné suroviny, resp. materiály na kompostovanie.
2. Zásady správneho kompostovania v kompostovacom zásobníku: V predmetnom bode je potrebné uviesť ako postupovať pri
kompostovaní, napr. ako zabezpečiť správnu veľkosť materiálu, ako premiešavať kompost, ako zabezpečiť prístup vzduchu,
ako zabezpečiť správnu vlhkosť, dĺžka kompostovania, kedy je kompost zrelý/použiteľný, atď.
3. Najčastejšie chyby pri kompostovaní v kompostovacom zásobníku: V tomto bode je potrebné uviesť napr. ako predchádzať
zápachu kompostovaného materiálu, ako predchádzať nadmernému výskytu mušiek, atď.
4. Správne využitie hotového kompostu: Stručný popis využitia hotového kompostu v domácnosti, resp. v záhrade. Výhody
kompostovania. Dávkovanie kompostu.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
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Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Liptovský Mikuláš

Obec:
Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
22.08.2018 09:36:00 - 17.06.2019 09:36:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1863,0000

3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , 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: 151 583,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 181 900,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 09.08.2018 10:38:03
Objednávateľ:
Združenie obcí - Čistý Liptov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
JRK Slovensko s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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