
Kúpna zmluva č. Z202120875_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Technická univerzita vo Zvolene
Sídlo: T. G. Masaryka 24, 96053 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 00397440
DIČ: 2020474808
IČ DPH: SK2020474808
Telefón: 0455206122

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PK Metrostav a. s.
Sídlo: Kragujevská 11, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 35697814
DIČ: 2020324471
IČ DPH: SK2020324471
Bankové spojenie: IBAN: SK 7102000000001992330751
Telefón: 0905 504449

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Drvené kamenivo
Kľúčové slová: drvené kamenivo, andezit
CPV: 14212300-3 - Drvený a mletý kameň; 44113900-4 - Materiály na údržbu ciest
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Drvené kamenivo

Funkcia

Materiál na opravu poškodených ciest

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

štrkopiesok frakcia 0-32 t 300

lomový kameň frakcia 63/125 t 450

makadam  frakcia 32/63 t 450

lomový kameň upravený t 550

Kamenivo frakcia 4/8 t 100

Kamenivo frakcia 8/16 t 100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

kamenivo - andezit

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Kamenivo musí byť certifikované
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Kvalita kameniva podľa STN 13242

Vrátane dopravy na miesto plnenia  Do Zvernice Bieň  pôjde - štrkopiesok frakcia 0-32 /300 t/, lomový kameň frakcia 63/125 
/450 t/, makadam frakcia 32/63 /450 t/ , lomový kameň upravený /550 t/.                 Na Lučeneckú 29, Zvolen pôjde - kamenivo 
4/8 /100 t/, kamenivo 8/16 /100 t/.

Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7:00 do 14:00 hod.

Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu 
zmluvy.

Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktoré je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu 
zmluvy.

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..

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok. Dodanie tovaru skôr, ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných 
podmienok.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Zvernica Bieň-mapa.jpg Zvernica Bieň-mapa.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Zvolen
Ulica: Lučenecká cesta 29

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.11.2021 09:24:00 - 19.11.2021 09:25:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor podľa technickej špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 16 950,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 20 340,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120875

V Bratislave, dňa 27.10.2021 10:02:02

Objednávateľ:
Technická univerzita vo Zvolene
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
PK Metrostav a. s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120875


Zákazka


Identifikátor Z202120875


Názov zákazky Drvené kamenivo


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/314632


Dodávateľ


Obchodný názov PK Metrostav a. s.


IČO 35697814


Sídlo Kragujevská 11, Žilina, 01001, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 20.10.2021 11:30:28


Hash obsahu návrhu plnenia 1Wd4/GmUPATPFTwq0dcuc949zcNaoCf2pdaG3cVSEow=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
ponúkame kamenivo - andezit - lom Stožok, vieme predložiť CERTIFIKÁT zhody systému riadenia
výroby, Vyhlásenie o parametroch - pre všetky ponúkané frakcie.


Prílohy:
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