
Kúpna zmluva č. Z202110263_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
ICO:
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

Obec Hodejov
Hodejov 141, 98031 Hodejov, Slovenská republika 
00318752
2021230167

IBAN: SK7102000000000015524392
0475683102

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika
36851264
2022471352
SK2022471352
IBAN: SK2775000000004005612717
0326491329

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:
Kľúčové slová:
CPV:
Druh/y:

Nákup techniky pre spracovanie odpadu - kontajnery
kontajnery
44619000-2 - Iné kontajnery; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Vaňový kontajner s vekom

Funkcia

Určené na uloženie zbieraného BRKO v častiach obcí a osadách, pre každú obec je určený jeden kontajner a jeden je určený 
na manipuláciu na zbernom dvore , hlavne na dotriedenie nežiadúcich komponentov , alebo na nedostatočne prehnité časti 
kompostu po preosiati hotového kompostu, do doby ich opätovného podrvenia a kompostovania.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
Kontajner ks 5

Rozmery mm 3900 x 2270 x
800

Objem m3 6

Nosnosť kg 5000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
Typ: naťahovací (vaňový) áno

Materiál plech áno

Vzadu dvojkrídlové dvier áno

Záručná lehota 24 mesiacov áno
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

S dodaným tovarom bude dodaný návod na obsluhu a údržbu v slovenskom, alebo českom jazyku

Zmluva nadobudne účinnosť až po schválení dokumentácie v rámci kontroly VO

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Úhrada faktúry za obstarávaný tovar, sa uskutoční po schválení a uhradení žiadosti o platbu (povinnou prílohou ktorej bude aj 
neuhradená faktúra) riadiacim orgánom v rámci procesu predfinancovania, a to najneskôr do 3 pracovných dní od pripísania 
finančných prostriedkov na účet odberateľa. Dátum splatnosti faktúry sa určuje na 60 dní od dátumu vystavenia faktúry.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých položiek do 7 dní od 
uzatvorenia zmluvy.

Požaduje sa oznámiť obchodnú značku a typ jednotlivých druhov s presným číselným označením tovaru do 7 dní od 
uzatvorenia zmluvy.

Požaduje sa aj uvedenie ceny s DPH a bez DPH.

Súčasťou aktualizovaného rozpočtu a faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS2014+, s ktorým prijímateľ 
oboznámi dodávateľa po uzavretí zmluvy.

Názov | Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis F Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Obec: Hodejov
Ulica: Hodejov 141

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.08.2021 00:00:00-02.12.2021 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 5,0000

3.4 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.

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

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 708,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 450,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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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 27.05.2021 10:50:02

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

Dodávateľ:
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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