Kúpna zmluva č. Z20216316_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Mesto Partizánske
Nám. SNP 212/4, 95801 Partizánske, Slovenská republika
00310905
2021278028
+421385363011

Dodávateľ:
Obchodné meno:

FEREX, s.r.o.

Sídlo:

Vodná 23, 94901 Nitra, Slovenská republika

IČO:

17682258

DIČ:

2020405156

IČ DPH:

SK2020405156

Bankové spojenie:

IBAN: SK6011110000006611840006

Telefón:

0918 222 229

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Dodanie 200 ks 110 l zberných nádob na zmesový odpad a 15 ks 1100 l zberných nádob
(žiarovo-zinkované) na zmesový odpad

Kľúčové slová:

smetné nádoby, komunálny odpad

CPV:

34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 44613800-8 - Kontajnery na
odpadový materiál

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Zberná nádoba na zmesový odpad 110 l
2. Zberná nádoba na zmesový odpad 1100 l
Položka č. 1:

Zberná nádoba na zmesový odpad 110 l

Funkcia
Zabezpečenie zberu komunálneho odpadu.
Technické vlastnosti

Jednotka

Zberná nádoba o objeme 110 l na zhromažďovanie
zmesového odpadu, musí byť vyrobená z
pozinkovaného plechu o hrúbke 1,0 mm. Rúčky, úchyty
a ostatné časti budú vyrobené z pozinkovaného plechu o
hrúbke 1,3 mm. Zberné nádoby budú v spodnej časti
vybavené gumovou obručou. Závesy na vyklápanie
zbernej nádoby zodpovedajú norme EN 22206 /DIN
6629/.

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 2:

Zberná nádoba na zmesový odpad 1100 l
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Minimum

Maximum

Presne

200

Funkcia
Zabezpečenie zberu komunálneho odpadu.
Technické vlastnosti

Jednotka

Zberná nádoba o objeme 1100 l na zhromažďovanie
zmesového odpadu. Nádoba musí mať 4 kolieska, z
ktorých predné dve sú brzdené. Povrchová úprava
zberných nádob bude žiarové zinkovanie. Dno
kontajnera bude vybavené zátkou na odtok vody.
Uzamykanie je riešené v ramene poklopu. Zberné
nádoby zodpovedajú norme EN 840 - 3 /DIN 30700/.

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Minimum

Maximum

Presne

15

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena je vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požadovaný termín dodania je do 14 dní odo dňa vystavenia objednávky.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH, DPH, ceny s DPH a bez DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy pre každú položku
jednotlivo, zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
Objednávateľ požaduje dodanie originálov požadovaného tovaru. Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky/plnenia
nový, nesmie byť pred dodaním používaný alebo opotrebovaný, či testovaný.
Zmluvné strany vyhlasujú, že za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje: dodanie plnenia s akýmikoľvek vadami,
omeškanie s riadnym dodaním predmetu plnenia a predloženie prospektu plnenia, v ktorom ktorákoľvek hodnota akéhokoľvek
parametra plnenia bude rozporná s požiadavkami špecifikácie podľa tejto zmluvy, nesplnenie ktorejkoľvek časti osobitných
požiadaviek na plnenie.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, príp. EN a všeobecne záväzným právnym
predpisom.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať poškodený tovar alebo tovar, ktorý nebude dodaný v zmysle technickej
špecifikácie predmetu zákazky, uvedenej v zmluve. Takýto tovar objednávateľ nebude akceptovať a má právo odstúpiť od
zmluvy. Následne objednávateľ vyhotoví negatívnu referenciu.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať poškodený tovar, resp. zásielku. Výška storno poplatkov, ktorú si môže nárokovať
poskytovateľ je vo výške 0% z hodnoty takto vráteného tovaru.
Požaduje sa dodanie tovaru: - s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú
cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu za dodané množstvo plnenia bez DPH, s DPH. Prípadne
faktúra musí obsahovať vyhlásenie, že zároveň slúži ako dodací list.
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke
plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku, zaokrúhlené na dve desatinné
miesta.
Faktúra vystavená dodávateľom musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Faktúra s dodacím
listom bude súčasťou zásielky.
Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, objednávateľ má právo faktúru vrátiť dodávateľovi na jej doplnenie alebo
vyhotovenie novej faktúry, v tomto prípade nezačne objednávateľovi plynúť lehota splatnosti, táto začne plynúť až dňom
doručenia doplnenej alebo novej správne vyhotovenej faktúry.
Požaduje sa, aby zmluvná cena v sebe zahŕňala: - dopravné náklady, vrátane doručenia a vyloženia predmetu plnenia poistenie prepravy, poistenie pre prípad škody spôsobenej treťou osobou v priestoroch dodávateľa, clo a balenie.
Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky ani provízie iné ako uvedené v zmluve.
Nedodržiavanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať na
podstatné porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy a vyhotovenie negatívnej
referencie.
Názov
2.4
Popis

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Partizánske

Obec:

Partizánske

Ulica:

Námestie SNP 212/4

Čas / lehota plnenia zmluvy:
10.04.2021 12:00:00 - 23.04.2021 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

215,0000

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: 10 700,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 12 840,00 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 08.04.2021 12:08:01
Objednávateľ:
Mesto Partizánske
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
FEREX, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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