Kúpna zmluva č. Z201837409_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

Obec Lendak
Kostolná 194/14, 05907 Lendak, Slovenská republika
00326321
2020697206
Neplatca DPH
SK62 5600 0000 0016 4178 1008
00 421 52 468 58 71

Dodávateľ:
Obchodné meno:

IPP Consulting, s.r.o.

Sídlo:

Račianska 88 B, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

IČO:

50794698

DIČ:

2120478899

IČ DPH:

SK2120478899

Číslo účtu:

SK6202000000003802676057

Telefón:

+421907573271

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Dodanie kompostérov

Kľúčové slová:

kompostéry

CPV:

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

Druh/y:

Tovar; Služba; Stavebná práca

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Záhradné kompostéry v počte 1253 ks

Funkcia
Ukladanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Objem kompostéra

liter

1000

1050

Hrúbka steny kompostéra

mm

7

Váha kompostéra

kg

28

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Použitý materiál na výrobu kompostéra

minimálne 50% podiel recyklovanej zložky

Materiál na výrobu kompostéra musí byť UV
stabilizovaný.
Teplota stabilizovania

min. - 40°C a min. + 80°C

Uzatvárateľná plastová nádoba bez dna s
prevzdušňovacími otvormi.
2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:
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Presne

Názov
Súčasťou dodávky každého kompostéra budú návody na obsluhovanie kompostérov a správne kompostovanie.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Táto zmluva má odkladný účinok viazaný na kladné overenie VO príslušným orgánom. K plneniu zmluvy dôjde po schválení
VO príslušným orgánom a do 15 dní od objednávateľom vystavenej objednávky.
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
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa oznámiť obchodnú značku a typ jednotlivých druhov tovaru s presným číselným označením tovaru do 7 dní od
uzatvorenia zmluvy.
Požaduje sa poskytnúť návody na obsluhovanie kompostérov a správneho kompostovania ku každému jednému kompostéru,
ktorý tvorí predmet zákazky, spolu v čase dodania tovaru.
Požaduje sa predložiť doklad preukazujúci technické vlastnosti ponúkaného tovaru (napr. produktový list, a pod.) do 7 dní od
uzatvorenia zmluvy.
Objednávateľ osobitne upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že čestné vyhlásenie uchádzača o plnení technických
parametrov nebude považovať za dostatočné preukázanie.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých položiek do 7 dní od
uzatvorenia zmluvy
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Kežmarok

Obec:

Lendak

Ulica:

Kostolná 14

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.10.2018 14:44:00 - 31.10.2018 14:44:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1253,0000

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: 145 000,00 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.
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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 10.09.2018 15:26:01
Objednávateľ:
Obec Lendak
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
IPP Consulting, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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