Kúpna zmluva č. Z20223268_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

Obec Plaveč
Hviezdoslavova 101/4, 06544 Plaveč, Slovenská republika
00330116
2020698768
IBAN: SK06 0200 0000 0000 1322 8602
0524921783

Dodávateľ:
Obchodné meno:

UNIKOV NITRA, s.r.o.

Sídlo:

Lehotská 4, 94901 Nitra, Slovenská republika

IČO:

46920765

DIČ:

2023643512

IČ DPH:

SK2023643512

Bankové spojenie:

IBAN: SK70 1100 0000 0029 2788 6141

Telefón:

+421905665236

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Zberný dvor - technológie - Veľkoobjemové vaňové kontajnery

Kľúčové slová:

veľkoobjemové vaňové kontajnery

CPV:

44613400-4 - Skladovacie kontajnery; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Veľkoobjemové vaňové kontajnery

Funkcia
Veľkobjemové vaňové kontajnery určené pre uskladnenie a prepravu komunálnych, priemyselných a ďalších odpadov.
Technické vlastnosti

Jednotka

Veľkoobjemové vaňové kontajnery v nasledovných
počtoch:

-

-

otvorený veľkoobjemový vaňový kontajner - objemný
odpad

ks

1

otvorený veľkoobjemový vaňový kontajner - BRO

ks

1

otvorený veľkoobjemový vaňový kontajner - drobný
stavebný odpad

ks

2

uzavretý veľkoobjemový vaňový kontajner - šatstvo

ks

1

uzavretý veľkoobjemový vaňový kontajner - textil

ks

1

Veľkoobjemové vaňové kontajnery (všetky vyššie
uvedené) s nasledovnou špecifikáciou:

-

-

nosnosť kontajnerov

t

5

dĺžka kontajnerov

mm

3600
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Minimum

Maximum

Presne

šírka kontajnerov

mm

1650

výška kontajnerov

mm

1250

hrúbka podlahy a výstuhy

mm

4

hrúbka bočných stien

mm

3

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. Cena veľkoobjemových vaňových kontajnerov zahŕňa:

Kontajner je z vnútornej strany povrchovo upravený 2x základným
antikoróznym syntetickým nástrekom (aplikovaný vysokotlakým
striekacím zariadením) z vonkajšej strany 2x základným

(pokračovanie bodu 1):

antikoróznym syntetickým nástrekom a 2x vrchným antikoróznym
syntetickým nástrekom odtieň RAL podľa výberu bez príplatku.
Hrúbka podlahy a výstuhy min. 4 mm, bočné steny min. 3 mm.

2. Cena veľkoobjemových vaňových kontajnerov
uzavretých zahŕňa:

možnosť uzamykania. Horný kryt kovový.

3. Cena veľkoobjemových vaňových kontajnerov zahŕňa:
záruka -

min. 24 mesiacov.

4. Kompatibilita:

Kontajnery musia byť kompatibilné resp. prispôsobené na
ramenový nosič kontajnerov CS.TV.NR 8V ku traktoru ZETOR
PROXIMA GP 100.

(pokračovanie bodu 4):

Ramenový nakladač kontejnerov typ : CS.NR 8 V: kapacita zdvihu
8 000 kg, kapacita zdvihu s výsuvom 4 200 kg, kapacita
nakladania z podúrovne 4 900 kg,

(pokračovanie bodu 4):

kapacita nakladanie z podúrovne pri vysunutých ramenách 3 600
kg, dĺžka ramien 2 800 mm, hmotnosť nakladače 2 100 kg, dĺžka
vysunutia výsuvných ramien 1 000 mm,

(pokračovanie bodu 4):

max. šírka nakladača 2 500 mm, štandardná rozteč bočných
dorazov pre kontejner 1 780 mm, štandardná rozteč hákov pre
istenie kontejneru 680 mm, dosah ramien z podúrovne terénu
cca.700 mm,

(pokračovanie bodu 4):

max. pracovný tlak 270 bar, optimálne množstvo oleja dodávaného
čerpadlom 50 l/min, optimálne otáčky motora 900 ot/min, objem
olejovej nádrže cca.40 l, celkové množstvo hydraulického oleja 100
l.

(pokračovanie bodu 4):

Vybavenie nakladača CS.NR 8V - vysokopevnostní reťaze so
zkracovacími a závesnými členy SIKA, dva háky s poistkami pre
zachytenie kontejnera pri vysypávaní,

(pokračovanie bodu 4):

možnosť použitia závesných kontejnerov min. 7m3, háky v
transportnej polohe vzpriamené, istiace kontejner pri jazde.

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vrátane dopravy na miesto plnenia
2. Vrátane inštalácie/montáže na mieste plnenia
3. Vrátane zaškolenia max. 3 osôb
4. Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy v rozsahu: cena bez DPH, DPH, cena
s DPH.
5. 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..
6. 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..
7. Dodacie lehoty: do 1 mesiaca odo dňa obdržania výzvy objednávateľa na dodanie predmetu zmluvy. Výzva resp. výzvy
objednávateľa budú zaslané písomne a to poštou alebo e-mailom po zabezpečení finančných prostriedkov vo forme
schválenia NFP a následnej kontrole verejného obstarávania, resp. po obdržaní súhlasu radiaceho orgánu s plnením zmluvy.
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8. Dodávateľ predloží do 7 dní od uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie všetkých technických špecifikácií a
technických vlastností jednotlivých položiek predmetu zmluvy uvedených v tomto opisnom formulári: napr. prospektový
materiál, prospekt, katalóg, technický list a pod., ktorý musí obsahovať technickú špecifikáciu a technické vlastnosti, ako aj
obrázok ponúkaného tovaru. Zároveň predloží zoznam technických špecif. a vlastnosti, kde pri číselne zadanom
požadovanom parametre uvedie ponúkanú hodnotu v číselnom tvare, pri textovom opise požadovaných vlastností uvedie
"áno", "nie".
9. Objednávateľ posúdi doklady a dokumenty predložené dodávateľom v zmysle bodu 4. a 8. týchto osobitných požiadaviek na
plnenie zmluvy do 7 dní odo dňa ich doručenia. V prípade potreby doplnenia uvedených údajov, resp. spresnenia bude výzva
zaslaná písomne napr. e-mailom.
10. Nesplnenie akejkoľvek funkčnej alebo technickej špecifikácie predmetu zákazky, alebo nedodržanie ktorejkoľvek
podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré
oprávňuje verejného obstarávateľa odstúpiť od zmluvy.
11. Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu
zákazky a osobitnými podmienkami pre plnenie predmetu zákazky. Kúpna cena je stanovená ako úplná a pevná, zahŕňa
kúpnu cenu tovaru, náklady na dopravu s inštaláciou/montážou a zaškolením. Zároveň dodá všetky komponenty a dokumenty
potrebné k bezpečnej prevádzke predmetu zmluvy, kompletnú dokumentáciu v sloven. alebo českom jazyku (napr. návod na
obsluhu, technickú dokumentáciu).
12. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak v rámci kontroly procesu verejného obstarávania zákazky, na základe
ktorej došlo k uzavretiu zmluvy, bolo konštatované porušenie zákona.
13. Dodávateľ je povinný presný termín a čas dodania predmetu zákazky oznámiť objednávateľovi písomne (elektronicky
alebo poštou) minimálne dva pracovné dni vopred tak, aby objednávateľ zabezpečil prítomnosť zodpovedných osôb
objednávateľa za prevzatie predmetu zákazky a zaškolenie osôb verejného obstarávateľa.
14. Dodávateľ prehlasuje, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa z neplatiteľa DPH na platiteľ DPH je ním predložená
kontraktačná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH.
15. Objednávateľ upozorňuje, že predmetná zákazka bude spolufinancovaná z fondov EÚ. Kód projektu v ITMS 2014+ :
310011R702
16. V prípade, že je v opisnom formulári uvedený konkrétny výrobca, dodávateľ alebo konkrétny názov výrobku alebo
materiálu, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k
znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, je možné v ponuke použiť alternatívny výrobok
(ekvivalent) od alternatívneho výrobcu, pričom musia byť zachované rozmery, kvalitatívne vlastnosti a technické parametre
pôvodného v opisnom formulári uvedeného výrobku alebo materiálu,
(pokračovanie bodu č. 16) t.j. záujemca / uchádzač môže tieto špecifikácie nahradiť ekvivalentnými (porovnateľnými) s
rovnakými alebo lepšími vlastnosťami, pokiaľ to nebude v rozpore s európskymi a slovenskými normami a pod.
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:

Prešovský

Okres:

Stará Ľubovňa

Obec:

Plaveč

Ulica:

Hviezdoslavova 101/4 a podľa pokynov objednávateľa

Čas / lehota plnenia zmluvy:
16.05.2022 08:00:00 - 30.12.2022 12:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

komplet

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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3.5

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné
ustanovenia Obchodných podmienok elektronickej platformy pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 916,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 900,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20223268

V Bratislave, dňa 09.05.2022 09:10:01
Objednávateľ:
Obec Plaveč
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
UNIKOV NITRA, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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