Kúpna zmluva č. Z201851581_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:

CHEMOLAK a.s.

Sídlo:

Továrenská7 7, 919 04 Smolenice, Slovenská republika

IČO:

31411851

DIČ:

2020391472

IČ DPH:

SK2020391472

Číslo účtu:
Telefón:

0918847217

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Náterové látky

Kľúčové slová:

farba, riedidlo

CPV:

44800000-8 - Náterové farby, laky a tmely; 44832200-3 - Riedidlá

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Náterové látky

Funkcia
Farby syntetické vrchné používané na kovy, drevo a iné podklady pre vonkajšie a vnútorné prostredie. Nátery majú dobrú
odolnosť voči poveternostným vplyvom.
Farby syntetické základné používané ako univerzálny základný náter pod syntetické a iné emaily.
Riedidlá používané na riedenie syntetických náterových látok.
Technické vlastnosti

Jednotka

1. Farba syntetická na sokel č.1014

kg

10

2. Farba základná syntetická sivá č.0110

kg

360

3. Farba základná syntetická červeno-hnedá č.0840

kg

10

4. Farba vrchná syntetická modrá č. 4550

kg

115

5. Farba vrchná syntetická červená č. 8140

kg

100

6. Farba vrchná syntetická čierna č. 1999

kg

188

7. Farba vrchná syntetická žltá č. 6400

kg

180

8. Farba vrchná syntetická šedá č. 1010

kg

250

9. Farba vrchná syntetická biela č. 1000

kg

94
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Minimum

Maximum

Presne

10. Farba vrchná syntetická oranžová č. 7550

kg

80

11. Farba dvojzložková polyuretánová RAL 2061 základná

kg

20

12. Farba dvojzložková polyuretánová RAL 2011 oranžová

kg

50

13. Email farba vrchná syntetická zelená S 2013 č. 5300

kg

20

14. Farba vrchná syntetická sivá (šedá) č. 1100

kg

50

15. Farba vrchná syntetická hnedá č. 2320

kg

10

16. Fluorescenčný sprej na značenie ciest, oranžová
farba (bal. 500-600 ml)

ks

29

17. Sprej značkovač - biela farba (bal. 500-600 ml)

ks

2

18. Sprej značkovač - červená farba (bal. 500-600 ml)

ks

1

19. Riedidlo C 6000

l

120

20. Riedidlo S 6001

l

438

21. Riedidlo S 6006

l

50

22. Riedidlo U 6051

l

50

23. Tvrdidlo U 7081

l

20

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 17 - 18 - sprej na značenie ciest a stavieb

aplikácia na suchý a mokrý povrch so špeciálnou samočistiacov
trsyskou, aplikácia hore dnom

Farba syntetická vrchná - disperzia pigmentov a plnidiel
v roztoku syntetických živíc a organických rozpúšťadiel s
prísadou sušidla.
Farba syntetická základná - disperzia pigmentov a
plnidiel v roztoku alkydových živíc s prísadou aditív v
organických rozpúšťadlách.
Položky č. 19 - 21 - Riedidlo

Zmes aromatických uhľovodíkov, alkoholov a esterov.

Položka č. 22 - Riedidlo do polyuretánových náterových
látok, určené na ich riedenie.

Zmes aromatických uhľovodíkov a esterov kyseliny octovej.

2.3

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 tovaru a všetkých súvisiacich nákladov a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti
spojené s plnením predmetu zákazky.
2. Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami
týkajúcich sa predmetu zákazky.
3. 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.
4. Miestom dodania sú sídla oblastí objednávateľa v lokalitách: Bardejov, Poprad, Prešov, Vranov n/T..
5. Preberanie tovaru sa požaduje uskutočniť za prítomnosti povereného zástupcu dodávateľa. 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.
6. Dodávateľ pri preberaní tovaru predloží TECHNICKÝ LIST s názvom resp. značkou tovaru, popisom vlastností, technických
údajov, technologického postupu aplikácie, popis na jeho uskladnenie, manipulácie s ním a pod. Taktiež predloží KARTU
BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV s uvedením rizík, opatrení prvej pomoci a podobne v súlade s platnou legislatívou.
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 bod 11.1 Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhoviska.
9. Presná hodnota množstva položky vzhľadom na balenie môže byť upravená do +/-5 kg, l v závislosti od množstva a miesta
dodania tovaru uvedenom v rozpise.
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10. V prípade, ak sa v technickej špecifikácii predmetu zákazky nachádza odvolávka na konkrétny výrobok, výrobcu, značku,
typ krajiny, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ dopĺňa text slovami „alebo ekvivalentný“ v zmysle §
42 ods. 3 zákona a umožňuje uchádzačom nahradiť a oceniť navrhnuté tovary aj ekvivalentnými tovarmi. Ekvivalent musí mať
fyzikálno-chemické vlastnosti minimálne na úrovni uvedeného originálneho výrobku.
11. V prípade dodania tovaru na paletách, objednávateľ požaduje dovoz na nevratných paletách. Cena paliet bude
rozpočítaná v cene tovaru.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:
Obec:
Ulica:
3.2

Bardejov, Poprad, Prešov, Vranov n/T

Čas / lehota plnenia zmluvy:
30.11.2018 12:00:00 - 13.12.2018 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor položiek podľa technickej špecifikácie

Požadované množstvo:

1,0000

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 291,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 150,00 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/
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V Bratislave, dňa 28.11.2018 08:34:01
Objednávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
CHEMOLAK a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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