Kúpna zmluva č. Z201834825_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 Enviropark Pomoravie
Hlavná 67, 90061 Gajary, Slovenská republika
36067725
2021776174

0903520071

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Europe Media House s.r.o.

Sídlo:

Herlianska 507/54, 09303 Vranov nad Topľou, Slovenská republika

IČO:

47713399

DIČ:

2024063701

IČ DPH:
Číslo účtu:

SK0583300000002800576728

Telefón:

0910 987 989

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Obstaranie záhradných kompostérov

Kľúčové slová:

záhradný kompostér

CPV:

39234000-1 - Škatule na kompost; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu);
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Obstaranie záhradných kompostérov

Funkcia
Predmetom zákazky je obstaranie 1754 ks záhradných kompostérov za účelom podpory predchádzania vznikubiologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Objem kompostéra

l

800

900

Váha kompostéra

kg

24

Hrúbka steny kompostéra

mm

6

Priemer podstavy

mm

1300

Výška kompostéra

mm

900

Teplota stabilizovania v rozsahu

°C

od - 40 do+ 80

Použitý materiál obsahuje podiel recyklovanej zložky

%

50

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Kompostér

Uzatvárateľná plastová nádoba bez dna sprevzdušňovacími
otvormi

Kompostér

Materiál je ÚV stabilizovaný
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Presne

Kompostér

Dno - Bez dna kvôli styku s pôdou

Kompostér

Vetranie - Vetracie otvory s vnútorným rebrovaním pocelej ploche
stien

Kompostér

Veko - Vybavené poistným zatváraním

Kompostér

Otváranie kompostéra - Veko rozdelené na min 2časti

Kompostér

Vyberanie kompostu - Dvierkami otváranými nakaždej strane v
celej šírke steny

Kompostér

Tvar - Kónický pre ľahšie vyprázdnenie kompostéra

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
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
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..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa uvedenie ceny s DPH a bez DPH (kvôli rôznym výškam DPH).
Dodávateľ, ktorý predloží ponuku ako neplatca DPH prehlási, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPHjením
predložená kontraktačná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH.
Dodávateľ doručí objednávateľovi technický list predmetu zákazky od výrobcu, resp. iný ekvivalentný
dokladpreukazujúcisplnenie požadovaných parametrov a vlastností na predmet zákazky. Uvedené sa požaduje predložiť do
14dní odo dňauzavretia tejto Zmluvy.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých položiek do 7
dníoduzatvorenia zmluvy.
Požaduje sa oznámiť obchodnú značku a typ jednotlivých druhov s presným číselným označením tovaru do 7
dníoduzatvorenia zmluvy.
Súčasťou dodávky každého kompostéra sú návody na obsluhovanie kompostérov a správne kompostovanie.(Informatívny
vzor s minimálnymi obsahovými náležitosťami sa nachádza v priloženom dokumente).
Súčasťou aktualizovaného rozpočtu a faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS2014+, s ktorýmobjednávateľ
oboznámi dodávateľa po uzavretí zmluvy.
Odkladacia podmienka na plnenie predmetnej zákazky po nadobudnutí účinnosti zmluvy, ktorá sa bude vzťahovať na kladný
výsledok finančnej kontroly VO zo strany SO
Lehota dodania začne plynúť doručením jednostrannej písomnej objednávky Objednávateľa Dodávateľovi.
Cena je nemenná a konečná.
Tovar bude prebratý na základe preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie.
Objednávateľ na základe predložených dokumentov a dodaného kompostéra rozhodne či vysúťažené tovaryspĺňajútechnické
či užívateľské požiadavky. Ak dôjde k rozporu prípadne z predložených dokumentov a dodanéhokompostéra nebude možné
zhodu posúdiť, Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť.
Dodávateľ je povinný pri dodaní predmetu obstarávania doložiť manuál v slovenskom jazyku.
Podmienkou je dodržanie všetkých parametrov a príslušenstiev. Nedodržanie tejto podmienky sa chápe akopodstatné
porušenie zmluvy.
Dodávateľ je povinný do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorýzodpovedá
predmetu zákazky, nie starší ako 3 mesiace (originál alebo overená kópia).
Lehota dodania sú 2 mesiace.
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Súčasťou dodávky každého kompostéra sú návody na obsluhovanie kompostérov a správne kompostovanie.
minimálneobsahové naležitosti: 1.Čo sa môže kompostovať v kompostovacom zásobníku? , 2.Zásady správneho
kompostovania vkompostovacom zásobníku. 3.Najčastejšie chyby pri kompostovaní v kompostovacom zásobníku, 4.Správne
využitiehotového kompostu
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:
Obec:
Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.09.2018 10:00:00 - 30.10.2018 14:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1754,0000

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 vrátane DPH: 195 699,99 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/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z201834825

V Bratislave, dňa 21.08.2018 15:16:02
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Objednávateľ:
Združenie obcí Enviropark Pomoravie
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Europe Media House s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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