Kúpna zmluva č. Z20179417_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

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Jesenná 14, 08005 Prešov, Slovenská republika
37936859
2021775294
SK73 8180 0000 0070 0051 6412
+421517563700

Dodávateľ:
Obchodné meno:

EUROVIA SK, a.s.

Sídlo:

Osloboditeľov 66, 04017 Košice, Slovenská republika

IČO:

31651518

DIČ:

2020490274

IČ DPH:

SK 2020490274

Číslo účtu:
Telefón:

0557261101

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Asfaltová zmes aplikovaná za studena

Kľúčové slová:

Studená asfaltová zmes

CPV:

44113700-2 - Materiály na opravu ciest

Druh/y:

Tovar

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Asfaltová zmes aplikovaná za studena na vykonávanie rekonštrukcie výtlkov a drobných povrchových opráv
komunikácií za nepriaznivých klimatických podmienok.
• Využitie najmä v zimnom období pri teplotách od -10 °C do + 15 °C.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Balenie - plastové vrecia

kg

Aplikačná teplota

°C

Zrnitosť kameniva

mm

Skladovateľnosť

mesiac

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Asfaltová zmes aplikovaná za studena

zmes kvalitného drveného kameniva predpísanej krivky zrnitosti a
spojiva.

Spojivo musí tvoriť normálne tuhnúci riedený asfalt a
modifikovaná aditívna prísada.
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Minimum

Maximum

Presne
25

- 10
8
18

Predmet zákazky musí spĺňať vlastnosti umožňujúce
dlhodobé skladovanie a jej jednoduchú spracovateľnosť
za nepriaznivých podmienok, ako dažďa, snehu,
poľadovice alebo mrazu pri teplote do - 10°C
Trvanlivosť voči kyselinám, zásadám a soli.
Okamžité obnovenie dopravy.
2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Dodávateľ pri stanovení jednotkovej ceny za mernú jednotku predmetu zákazky, zahrnie dopravné náklady na dodanie
predmetu zákazky, vrátane vykládky a všetkých súvisiacich nákladov a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s
plnením predmetu zákazky.
2. Po uzavretí zmluvy bude dodávateľovi do 3 dní doručený presný ROZPIS TOVARU s určením miest dodania tovaru vrátane
kontaktných osôb na prevzatie predmetu zákazky. Do ROZPISU TOVARU požadujeme doplniť cenu celkom s DPH,
jednotkové ceny s DPH všetkých položiek predmetu zákazky a zaslať spätne do 1 dňa od zaslania rozpisu.
3. Vrátane dopravy a vykládky tovaru na miestach plnenia v zmysle ROZPISU TOVARU.
4. Miestom dodania sú jednotlivé sídla oblastí objednávateľa v Prešovskom samosprávnom kraji podľa potreby objednávateľa.
5. Preberanie tovaru sa požaduje uskutočniť za prítomnosti povereného zástupcu dodávateľa v zmysle Čl. VI bod 6.4.
Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhoviska.
6. Poverenie zástupcu dodávateľa požadujeme vo forme písomného splnomocnenia s pečiatkou a podpisom osoby
oprávnenej konať za dodávateľa. Poverená osoba dodávateľa sa preukáže týmto písomným splnomocnením na zastupovanie
dodávateľa, ktoré ho oprávňuje konať v mene dodávateľa pri dodávke v plnom rozsahu vrátane riešenia úkonov reklamácie a
odopretia prevzatia tovaru.
7. Podkladom pre fakturáciu bude dodací list dodávateľa potvrdený objednávateľom o prevzatí skutočného množstva
predmetu zmluvy.
8. Dodávateľ vyhotoví a zašle faktúru pre každú oblasť objednávateľa samostatne na adresu miesta plnenia v zmysle
predloženého rozpisu a v súlade s Čl. XI Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhoviska.
9. Faktúra musí obsahovať jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu DPH
vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.
10. Objednávateľ požaduje, aby predmet zákazky spĺňal technické a kvalitatívne požiadavky v zmysle platných zákonov,
legislatívnych predpisov a príslušných technických noriem vzťahujúcich sa na predmet zákazky.
11. Objednávateľ požaduje pri dodaní predmetu zákazky predložiť certifikát zmesi a návod na použitie.
12. Predmet zákazky požadujeme dodať na paletách, pričom objednávateľ požaduje dovoz na nevratných paletách. Cenu
paliet požadujeme zahrnúť do ceny tovaru.
13. V prípade, ak sa v technickej špecifikácii predmetu zákazky nachádza odvolávka na konkrétny výrobok, výrobcu, značku,
typkrajiny, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ dopĺňa text slovami „alebo ekvivalentný“ v zmysle §
42 ods. 3zákona a umožňuje uchádzačom nahradiť a oceniť navrhnuté tovary aj ekvivalentnými tovarmi. Ekvivalent musí mať
fyzikálnochemickévlastnosti minimálne na úrovni uvedeného originálneho výrobku.
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:
Obec:
Ulica:

Bardejov, Humenné, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník, Vranov nad Topľou
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3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
09.03.2017 09:00:00 - 17.03.2017 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

tona

Požadované množstvo:

44,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 379,71 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 655,65 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 07.03.2017 08:36:01
Objednávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
EUROVIA SK, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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