Kúpna zmluva č. Z20195432_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

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Štúrova 147, 94965 Nitra, Slovenská republika
35960736
2022074186
SK2022074186
SK5702000000003265444751
0376512750

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:

Asfaltový betón : AC8 obrusný II, AC11 obrusný II - ( LV 1/2019 )

Kľúčové slová:

asfaltový betón, obrusná vrstva

CPV:

44113300-8 - Obalené kamenivo

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Asfaltový betón : AC8 obrusný II, AC11 obrusný II

Funkcia
Asfaltová zmes s plynulou alebo prerušovanou zrnitosťou kameniva na vytvorenie vzájomného zaklinenia kameniva používaná
na obrusnú alebo ložnú vrstvu vozovky cesty.
Technické vlastnosti

Jednotka

Požadované množstvo : AC8 obrusný II

tona

1 420

Požadované množstvo : AC11 obrusný II

tona

580

Vzdialenosť obaľovacej súpravy od strediska Levice

km

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Asfaltový betón : AC8 obrusný II, AC11 obrusný II

STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť
1 Asfaltový betón.

Asfaltový betón : AC8 obrusný II, AC11 obrusný II

TKP MDPT SR Časť 6 Hutnené asfaltové zmesi.

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Minimum

0

Maximum

Presne

45

Názov

Upresnenie

Odber zmluvného množstva

na základe jednotlivých objednávok zaslaných e-mailom alebo telefonicky.

Odber zmluvného množstva

vlastnými dopravnými kapacitami kupujúceho v odbernom mieste predávajúceho (
obaľovacia linka ).

Požaduje sa vystavenie vážneho
lístka

pri každom jednotlivom odbere.

Fakturácia odobratého množstva

jednorázovo za príslušný mesiac vrátane vážnych lístkov.

Požaduje sa predložiť vyhlásenie
zhody, certifikát vydaný
certifikovanými osobami alebo
notifikovanými osobami, ktoré majú
oprávnenie na posudzovanie zhody
výrobkov alebo na preukazovanie
zhody stavebných výrobkov s
technickými špecifikáciami na
požadovaný druh AC

do 5 dní od uzavretia zmluvy.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby
max. vzdialenosť od strediska
Levice po obaľovaciu linku ( miesto
odberu ) nepresiahla 45 km.

Levice

Splatnosť faktúr

do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby
DPH a ceny s DPH alebo bez DPH
na jednotlivé asfaltové zmesi.

do 5 dní od uzavretia zmluvy.

2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:
Obec:
Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
08.03.2019 07:00:00 - 31.12.2019 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok ( podľa OF )

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 113 300,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 135 960,00 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 25.02.2019 10:38:03
Objednávateľ:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
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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