Kúpna zmluva č. Z20216260_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

Mesto Nové Zámky
Hlavné námestie 10, 94035 Nové Zámky , Slovenská republika
00309150
2021060756
nie sme platcam
IBAN: SK25 0200 0000 0001 7482 0172
0356921718

Dodávateľ:
Obchodné meno:

STEBERG s.r.o.

Sídlo:

č.292, 92592 Topoľnica, Slovenská republika

IČO:

46604049

DIČ:

2023484540

IČ DPH:

SK2023484540

Bankové spojenie:

IBAN: SK5275000000004015880299

Telefón:

0905411678

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Biologicky rozložiteľné vrecká

Kľúčové slová:

rozložiteľné sáčky

CPV:

19640000-4 - Polyetylénový odpad a odpadkové vrecká a vaky; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Rozložiteľné vrecká na bioodpad

Funkcia
Rozložiteľné vrecká na bioodpad
Technické vlastnosti

Jednotka

Rozložiteľné vrecká na bioodpad

ks

Veľkosť

liter

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rozložiteľné vrecká na bioodpad

Ekologické vrecká s objemom 10 -12 litrov na separovanie
bioodpadu z kuchyne. Sú kompostovateľné a v komposte 100%
biologicky rozložiteľné z čisto prírodných materiálov.

Rozložiteľné vrecká na bioodpad

Musia byť priedušné aby odpad vydržal suchý, bez nepríjemného
zápachu, bez baktérií a plesní.

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
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Minimum

Maximum

Presne
442000

10

12

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Objednávateľ požaduje v termíne do 3 pracovných dní od automatického vygenerovania zmluvy EKS doručiť špecifikáciu
dodávaného tovaru.
V prípade nedodržania niektorého z požadovaných parametrov tovarov zo strany dodávateľa po doručení špecifikácií,
objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s dodávateľom.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar musí byť nový, nepoužívaný, v originálnom balení , bez známok poškodenia obalu, nie predvádzací model.
Termín dodania je v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 14:00 h.
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH .
Súčasťou faktúry je dodací list podpísaný oprávnenou osobou dodávateľa.
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:

Nitriansky

Okres:

Nové Zámky

Obec:

Nové Zámky

Ulica:

Hlavné námestie 10

Čas / lehota plnenia zmluvy:
12.04.2021 08:00:00 - 12.05.2021 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

442000,0000

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: 11 500,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 13 800,00 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.
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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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 08.04.2021 10:44:02
Objednávateľ:
Mesto Nové Zámky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
STEBERG s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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