Kúpna zmluva č. Z202019494_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
Slavnica 68, 01854 Slavnica, Slovenská republika
00632406
2020613177
IBAN: SK21 8180 0000 0070 0050 9685
+421424440272

Dodávateľ:
Obchodné meno:

euroAT, s.r.o.

Sídlo:

Priemyselná 1454/4, 08501 Bardejov, Slovenská republika

IČO:

47462752

DIČ:

2023921185

IČ DPH:

SK2023921185

Bankové spojenie:

IBAN: SK4209000000005048853224

Telefón:

0907401502

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Odpadový kôš s popolníkom

Kľúčové slová:

odpad, smeti

CPV:

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

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Odpadový kôš s popolníkom

Funkcia
odpadový kôš
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

odpadový kôš s popolníkom výška

cm

55

70

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Odpadový kôš s popolníkom

vyrobený z plechu s povrchovou úpravou práškovým lakom

Horný vrchnák popolníka odnímateľný

vyrobený z nerezového plechu

Kôš musí obsahovať vnútornú nádobu na odpad

z pozinkovaného plechu

Odpadový kôš s popolníkom

na zem

Odpadový kôš s popolníkom

vhodný do exteriéru

Farba

čierna/nerez

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Presne

Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy spolu s fotografiou výrobku
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť.
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:

Trenčiansky

Okres:

Ilava

Obec:

Slavnica

Ulica:

Slavnica 68

Čas / lehota plnenia zmluvy:
11.09.2020 12:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

10,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 349,17 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 419,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 20.08.2020 13:02:01
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Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
euroAT, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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