
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201633007_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Obec Veličná

162, 02754 Veličná, Slovenská republika

00314960

2020561895

SK16 0200 0000 0000 2312 5332

+421435882201

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

2021787438

36623768

Komenského 3, 98401 Lučenec, Slovenská republika

E.C.A. spol. s r.o.

0918657864

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci

škatule na kompostKľúčové slová:

39230000-3 - Špeciálne výrobky; 39234000-1 - Škatule na kompost; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, domácností a kuchýň na kompost•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

6ksVeľkoobjemový kompostér na obecné plochy

1ksKompostér na kuchynský a reštauračný odpad

250ksKompostér na záhrady

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Min. 1000LObjem – Kompostér na záhrady

Min. 25 kgVáha (stabilita kompostéru)

Min. 6,5 mmHrúbka stien (nie duté) – odolnosť proti vnútornému tlaku a deformáciam
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Na každej zo stien kompostéruVetracie otvory

na pántochVeko

Dvierka na každej strane kompostéru po celej šírke stenyVyberanie kompostu

Žiadne pre zabezpečenie styku s pôdouDno kompostéru

HDPEKompostér vyrobený z recyklovateľného a recyklovaného plastu

ZelenáFarba

Min. 1500 LObjem – Veľkoobjemový kompostér na obecné plochy

120 cmMaximálna výška (manipulácia aj pre osoby nižšieho vzrastu)

Min. 35 kgVáha (stabilita kompostéru)

Min. 6,5 mmHrúbka stien (nie duté) – odolnosť proti vnútornému tlaku a deformáciam

Na každej zo stien kompostéruVetracie otvory

Dvierka na každej strane kompostéru po celej šírke stenyVyberanie kompostu

ZelenáFarba

na pántochVeko

HDPEKompostér vyrobený z recyklovateľného a recyklovaného plastu

Min. 5 kg BRKODenná kapacita - Kompostér na kuchynský a reštauračný odpad

Max. 90 kWhSpotreba elektrickej energie kompostérom

Max. 30 kgVáha kompostéra na kuchynský a reštauračný odpad

Min. 70°C/hodAutomatická hygienizácia v kompostéri

štartovacou dávkou bez nutnosti ich ďalšieho pridávaniaKompostovanie pomocou extremofilných baktérií

PlneautomatickáObsluha

V súlade s požiadavkami ŠPVS SR a RUVZ SRDokumentácia a povolenia na prevádzku

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmetný tovar  do sídla objednávateľa.

Do 5 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doručí dodávateľ doklady preukazujúce splnenie technických špecifikácií a
technických vlastností kompostérov podľa požiadaviek Objednávateľa, vrátane certifikátu kvality kompostéru.

Penále pri nedodaní predmetu zmluvy v stanovenej lehote vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny s DPH za každý deň omeškania

Objednávateľ požaduje predloženie minimálne 2 pozitívnych referencií na dodávku s totožným alebo podobným predmetom plnenie
do 5 dní od uzavretia zmluvy. Pri nesplnení tejto požiadavky sa dodávateľovi vyhotoví negatívna referencia a objednávateľ od Zmluvy
odstúpi.

Dodanie predmetného tovaru je možné najskôr  po obdržaní potvrdenia obcou o schválení dotácie z Environmentálneho fondu.

Dodávateľ berie na vedomie, že zmluva nadobudne účinnosť len v prípade poskytnutia dotácie zo strany Environmentálneho fondu.

V prípade, že dotácia obci poskytnutá nebude, sa táto zmluva ruší bez akéhokoľvek uplatnenie nárokov zo strany dodávateľa voči
objednávateľovi.

Dodávateľ do 5 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy zloží na účet objednávateľa výkonovú zábezpeku vo výške 5.000,-
EUR pre prípad, že dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka.
Nezloženie výkonovej zábezpeky v požadovanej lehote a v požadovanej výške zakladá na strane objednávateľa okamžité právo na
odstúpenie od kúpnej zmluvy bez nároku dodávateľa na akékoľvek odškodné.

Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť do 31.12.2017 a to v prípade, ak a) Dodávateľ poruší niektorú
svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich zo Zmluvy, b) pre prípad neuspokojenia akejkoľvek
pohľadávky kupujúceho vyplývajúcej zo Zmluvy

V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť
Výkonovú zábezpeku do plnej výšky 5.000 €, a to najneskôr do 3 dní od doručenia výzvy na jej doplnenie. V prípade, ak dodávateľ
nedoplní na účet objednávateľa výkonovú zábezpeku v požadovanej výške, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v
sume 50 € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 50 % z Výkonovej zábezpeky.

Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet dodávateľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu
preberacieho protokolu k predmetu kúpy. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.
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UpresnenieNázov

Dodávateľ prípadné penále zohľadní vo vystavenej faktúrePenále za nedodanie predmetu
zákazky v stanovenej lehote

Dodávateľ predloží referencie s obsadom podľa §9a ods. 2 písm. a) až g) zák. o verejnom
obstarávaní

Referencie

niektorý z certifikátov ISO 9001, ISO 14001, NF 094 alebo ekvivalentCertifikát kvality

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

ŽilinskýKraj:

Dolný KubínOkres:

VeličnáObec:

162Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

01.05.2017 10:10:00 - 31.10.2017 10:11:00

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 257,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 32 333,33 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 38 800,00 EUR4.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
E.C.A. spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Obec Veličná
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 21.10.2016 10:52:01

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3
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