
Kúpna zmluva č. Z20203419_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Komárno
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Sídlo: Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika
IČO: 36851264
DIČ: 2022471352
IČ DPH: SK2022471352
Číslo účtu: SK2775000000004005612717
Telefón: 0326491329

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kontajnery na separovaný odpad
Kľúčové slová: kontajner, separovaný odpad
CPV: 44619000-2 - Iné kontajnery; 44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál; 44613600-6 -

Kontajnery na kolesách; 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kontajnery na separovaný odpad

Funkcia

Kontajnery na separovaný odpad

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov.

Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka!

Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako 
požadovaný výrobok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kontajner na separovaný odpad - žltý ks 13

Kontajner na separovaný odpad - modrý ks 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Objem kontajnera 1 100 litrov

Kontajnery -  farba žlté - (RAL 1018) Veko oblé, 2x vhadzovací otvor, vnútorný priemer 180 mm. 
Manžeta vhozu uchytená bez kovových častí.

Kontajnery - farba modrá (RAL 5017) Veko - oblé, plné
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Materiál kontajnerov Vysoko odolný HDPE plast, hrúbka 6 mm (doložená certifikátom), 
UV stabilizovaný, odolný voči vysokým a nízkym teplotám.

- Odolný voči biologickým vplyvom, bez obsahu kadmia

- Manžeta vhozu uchytená bez kovových častí

- kontajnery musia spĺňať normu EN 840

Nosnosť minimálne 500 kg (doložené certifikátom)

Kolieska počet 4 kusy, z toho dve predné brzdené, priemer koliesok 200 
mm, zosilnené držiaky kolies

Rukoväte štyri bočné rukoväte - z toho dve vymeniteľné úchytky pre lepšiu 
manipuláciu

Čapy zosilnené oceľovou výstužou

Vypúšťací otvor na dne nádoby

Dodanie kontajnery musia byť nové, nepoužité a dodané v zmontovanom 
stave

Cena V cene musia byť zahrnuté aj náklady na dopravu na miesto 
určenia

Záruka Požadujeme záruku 24 mesiacov

Termín dodania termín dodania do 3 dní

- Vyrobené v EU

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

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..

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..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Verejný obstarávateľ požaduje do 12 hodín elektronicky a následne poštou doručiť certifikáty o hrúbke materiálu (6 mm) a 
certifikát o nosnosti (nim. 500 kg).

Miesto dodania predmetu bude poskytnuté víťaznému uchádzačovi.

Nedodržanie ktorejkoľvek požadovanej technickej vlastnosti a osobitnej požiadavky objednávateľa na plnenie, uvedenej v 
opisnom formulári, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

kontajner_plastovy_modry.jpg kontajner_plastovy_modry.jpg

kontajner_plastovy_žltý.jpg kontajner_plastovy_žltý.jpg
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Clean City s.r.o., Vnútorná okružná 53, 945 01 Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.02.2020 14:37:00 - 13.03.2020 14:37:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

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.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 166,66 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 999,99 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 24.02.2020 16:14:02

Objednávateľ:
Mesto Komárno
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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