
Kúpna zmluva č. Z201920056_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: Betónovo - kovový box na kontajnery
Kľúčové slová: Betónovo - kovový box na kontajnery s objemom 1100 L
CPV: 44619000-2 - Iné kontajnery; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 

44617300-1 - Prefabrikované škatule/boxy; 44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál;
 44618000-5 - Ľahké kontajnery, zátky, vrchnáky kontajnerov, kade a veká

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Betónovo - kovový box na kontajnery

Funkcia

Botónovo - kovový box (kryt) na 1100 L kontajnery

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

Betónovo - kovový box na 1100L Kontajnery ks 54

Kryty na kontajnery - farba tmavá - komunálny odpad pár 38

Kryty na kontajnery - farba modrá - papier pár 5

Kryty na kontajnery - farba žltá - plasty pár 6

Kryty na kontajnery - farba zelená - sklo pár 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Rozmery betónovo - kovového  boxu Š x H x V = 166 x 132 x 166 cm

Objem boxu vhodný na 1100 L kontajnery s oblým alebo rovným vekom
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Hmotnosť boxu 1500 kg

Uzamykací systém 3-hranný stredový zámok pre otvorenie krytu a vyberanie 
kontajnera

Materiál boxu Opláštenie: 3 steny - betón s hrúbkou min. 8 cm, vrchný kryt a 
predné dvere - kovové diely

Dvierka
zvrchu sú opatrené 2-mi gumovými štupľami, a na spodnej časti 
dvier gumové tesnenie, ktoré zaisťuje neustále vetranie zvrchu i 
zospodu a zabraňuje vniknutiu nežiadúcich škodcov

Pokročilé vybavenie označenie druhu zbieraného odpadu formou tabuliek s nápisom: 
Komunálny odpad, Plasty, Papier, Sklo, Tetrapaky a Kovy

Farebné prevedenie boxu na Komunálny odpad

betónový kryt - tmavá farba, spodné dvierka - tmavá farba, veko s 
2 vhadzovacími otvormi s teleskopickými tlmičmi (bez údržbovými) 
- tmavá farba, 2 vhadzovacie otvory vhodné na vrecia s objemom 
60 L

Farebné prevedenie boxu na zber Papiera

betónový kryt-tmavá farba, spodné dvierka-tmavá 
farba,veko+dvierka na vhadzovanie papiera s teleskop. tlmičmi 
(bez údržbovými)-modrá farba, rozmery dvierok (ŠxV): 920x360 
mm, vhodné na 110 L vrecia

Farebné prevedenie boxu na zber Plastov, Tetrapaky, 
Kovy

betónový kryt - tmavá farba, spodné dvierka - tmavá farba, veko s 
2 vhadzovacími otvormi s teleskopickými tlmičmi (bez údržbovými) 
- žltá farba, 2 vhadzovacie otvory vhodné na vrecia s objemom 60 
L

Farebné prevedenie boxu na zber Skla

betónový kryt - tmavá farba, spodné dvierka - tmavá farba, veko s 
2 vhadzovacími otvormi s teleskopickými tlmičmi (bez údržbovými) 
- zelená farba, 2 vhadzovacie otvory vhodné na vrecia s objemom 
60 L

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Objednávateľ požaduje, aby predmet zákazky, spĺňal aj ďalšie, v tomto opise predmetu zákazky nemenované 
podmienky,vyplývajúce zo záväzných a platných právnych noriem a predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, 
vzťahujúce sa na predmet zákazky, ak sú podľa platnej právnej úpravy požadované. Objednávateľ z hľadiska opisu predmetu 
zmluvy uvádza technické požiadavky, ktoré sa neodvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, 
krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby.

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Miesto plnenia bude vždy určené Objednávateľom počas pracovných dní, v čase od 08:00
do 17:00 h.. Dodávateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi dodanie tovaru v predstihu - minimálne 7 pracovných dní.

Záručná doba na celý predmet dodávky je min. 24 mesiacov.

Dodávateľ garantuje v období 10  rokov možnosť dodania všetkých komponentov predmetu zákazky v prípade potreby opravy.

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného tovaru vrátane poskytovania záručného servisu a 
záručných opráv po dobu 24 mesiacov.

Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa je do 30 
kalendárnych dní od e-mailového alebo písomného doručenia čiastkovej výzvy od Objednávateľa, formou objednávky, ktorá 
bude obsahovať počet, zloženie a miesto dodania predmetu zákazky.

Dodávateľ je povinný spresniť deň a hodinu dodania predmetu plnenia čiastkovej výzvy e-mailom, minimálne sedem  
pracovných dní pred dodaním predmetu plnenia čiastkovej výzvy a tento termín musí písomne potvrdiť zodpovedný zástupca 
Objednávateľa. V prípade neoznámenia termínu dodávky plnenia čiastkovej výzvy, Objednávateľ nie je povinný prevziať takéto
plnenie čiastkovej výzvy v deň doručenia, ale až v nasledujúci pracovný deň. Všetky náklady spojené s odmietnutím prevzatia 
neoznámenej dodávky plnenia čiastkovej výzvy znáša Dodávateľ.

Objednávateľ preberá predmet plnenia podpisom písomného preberacieho protokolu – dodacieho listu, v ktorom sa uvedie 
položkový súpis predmetu plnenia čiastkovej výzvy podľa technickej špecifikácie uvedenej v záložke Predmet zákazky 
predmetných súťažných podkladov, jeho množstvo, dátum prevzatia, meno a podpis osoby preberajúcej predmet plnenia 
čiastkovej výzvy za Objednávateľa, prípadne iné skutočnosti. Predmet plnenia čiastkovej výzvy sa považuje za dodaný a 
prevzatý Objednávateľom až podpisom príslušného preberacieho protokolu – dodacieho listu.

Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba predmet plnenia čiastkovej výzvy spĺňajúci všetky technické vlastnosti uvedené 
v technickej špecifikácií predmetu zákazky v záložke Predmet zákazky predmetných súťažných podkladov, ktorý je nový – 
doposiaľ nepoužitý, originálny, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V 
opačnom prípade si Objednávateľ vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol – dodací list, neprevziať predmet plnenia a 
nezaplatiť kúpnu cenu.
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Periodicita zasielania čiastkových výziev - objednávok, počas platnosti Rámcovej dohody, ako aj minimálne množstvo plnenia 
na základe jednotlivej čiastkovej výzvy Objednávateľa bude záležať od dokončenia potrebných terénnych úprav podložia 
Objednávateľa.

Splatnosť faktúry bude sedem pracovných dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude 
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu požadované zákonom alebo prílohy vyžadované touto zmluvou, Objednávateľ 
je oprávnený vrátiť ju Dodávateľovi na opravenie, resp. doplnenie. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti odo 
dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry Objednávateľovi.

Pre vylúčenie pochybností, v prípade rozporu medzi ustanoveniami opisu predmetu zákazky podľa technickej špecifikácie 
predmetu zákazky uvedenej v záložke Predmet zákazky predmetných súťažných podkladov a následne v technickej 
špecifikácii predmetu Rámcovej dohody/zmluvy a ponukou Dodávateľa, majú prednosť ustanovenia opisu predmetu zákazky 
podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v záložke Predmet zákazky predmetných súťažných podkladov a 
následne v technickej špecifikácii predmetu Rámcovej dohody/zmluvy, za predpokladu, že je to pre Objednávateľa 
výhodnejšie.

Objednávateľ uvedie zoznam svojich kontaktných osôb zodpovedných za plnenie predmetu Rámcovej dohody pred jej 
podpisom v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, s ktorými je Dodávateľ povinný komunikovať.

Dodávateľ je povinný predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky do 3 pracovných dní po ukončení 
elektronickej aukcie s dodržaním nasledujúcich požiadaviek Objednávateľa:

a) rozpis cien podľa špecifikácie predmetu zákazky uvedeného v záložke Predmet zákazky predmetných súťažných podkladov
s uvedením jednotkovej/ých ceny/cien, ako aj celkovej ceny v EUR bez DPH, ako aj vrátane DPH. Celková cena za predmet 
zákazky v cenovej kalkulácii musí byť v súlade s celkovou cenou predmetu zmluvy podľa výsledku elektronickej aukcie,

b) rozpis sadzby DPH a ceny bez a s DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH,

c) celková cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady Dodávateľa spojené s plnením predmetu uvedeného v 
špecifikácii predmetu zákazky v záložke Predmet zákazky predmetných súťažných podkladov (doprava na miesto plnenia) a 
tiež všetky dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými 
predpismi, ako aj iné náklady spojené s plnením Rámcovej dohody.

d) Dodávateľovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu 
zákazky.Cena, resp. všetky ceny predložené Dodávateľom zohľadňujú primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk.

Dodávateľ predloží k podpisu Rámcovej dohody nasledovné doklady a dokumenty v originálnom vyhotovení:

a) funkčnú a technickú špecifikáciu predmetu zákazky s uvedením presného názvu (obchodnej značky) v ponuke ponúkaného 
kontajnera (vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky - ponuka Dodávateľa) a to v súlade s technickou špecifikáciou 
uvedenou v záložke Predmet zákazky predmetných súťažných podkladov,

b) zoznam kontaktných osôb zodpovedných za plnenie Rámcovej dohody v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová 
adresa,telefónne číslo, funkcia, e-mailové adresy pre zasielanie objednávok, faktúr.

V prípade, ak Dodávateľ poruší akúkoľvek zmluvnú podmienku a/alebo ktorékoľvek ustanovenie uvedené v osobitných 
požiadavkách na plnenie a/alebo predmetu zákazky nebude spĺňať akúkoľvek vlastnosť uvedenú v technickej špecifikácii v 
záložke Predmet zákazky predmetných súťažných podkladov, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Rámcovej 
dohody a Objednávateľ má právo odstúpiť od Rámcovej dohody.

Ostatné právne vzťahy, výslovne Rámcovou dohodou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska (OPET) a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky.

Ak v Momente uzavretia zmluvy nemá Dodávateľ alebo jeho subdodávateľ, za splnenia podmienok uvedených v zákone č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“), 
zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a 
ZRPVS, zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu Dodávateľa do tohto registra; ostatné podmienky pre účinnosť 
zmluvy podľa týchto VZP tým nie sú dotknuté.

Podľa novelizovaného ustanovenia § 11 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ (Objednávateľ) nesmie 
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v 
tomto registri. Súčasne verejný obstarávateľ upozorňuje na právo odstúpiť od zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v 
čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného 
sektora.

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

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..
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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..

Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 7 dní

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

Kontajnery.jpg Kontajnery.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 3, 945 01  Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.07.2019 13:05:00 - 30.09.2019 13:05:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: cely predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 111 645,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 133 974,00 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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.
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5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 26.06.2019 13:40:16

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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