
Kúpna zmluva č. Z202118879_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:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ABRIS - SK s.r.o.
Sídlo: V. I. Čapajeva 249/17, 07101 Michalovce, Slovenská republika
IČO: 51860490
DIČ: 2120809735
IČ DPH: SK2120809735
Telefón: 0917940800

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Autobusové zastávky
Kľúčové slová: Autobusová zastávka, autobusový prístrešok, lavica,
CPV: 44212321-5 - Autobusové prístrešky; 39113200-9 - Lavice s operadlom; 45262400-5 - 

Montáž oceľových konštrukcií; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Autobusová zastávka

Funkcia

Autobusový prístrešok vrátane doplnkov, ktorý bude slúžiť ako ochrana cestujúcich miestnej hromadnej doprave pred 
nepriaznivými vplyvmi počasia

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, výrobný postup, patent alebo typ 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

Autobusová zastávka ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Prístrešok s bočnými stenami a so zadnou stenou - 
výška 2225mm / 2400 mm

- rozmery prestrešenia 2900 mm x 1820 mm

- rozmery konštrukcie 2670 mm x 1365 mm

- drevená lavička s operadlom, kotvená pomocou 
pozinkovaných držiakov v úprave RAL 9007, celkový 
rozmer lavičky 1280 x 335 x 350 mm, výška sedenia 470
mm od úrovne chodníka,

1 ks, sedenie na troch drevených doskách v rozmere 1280 x 100 x 
35 mm,  operadlo vyskladané z jednej dosky s rovnakými 
rozmermi, drevo opatrené náterom.

- tabuľka na cestovný poriadok pre 3 ks A4
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- označenie zastávky s názvom obce

- označenie zákaz lepenia plagátov

- bočné a zadné výplne kalené bezpečnostné pieskované sklo 6 mm

- oceľová konštrukcia povrchová úprava RAL 7024

- žiarové zinkovanie

- strešná krytina polykarbonát s UV filtrom, bronzovej farby

- strešný odkvapkový systém integrovaný strešný zľab odvádzajúcu dažďovú vodu na ľavú a 
pravú stravu prístreška

- kotvenie chemické kotvenie

- odpadový kôs (upevnený ku konštrukcii prístrešku) -  
charakteristika

objem min. 25 l, oceľová žiarovo zinkovaná konštrukcia v úprave 
RAL 9007, odomykanie pomocou bezpečnostného trojhranného 
kľúča

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane montáže a inštalácie prístrešku na mieste plnenia - na betónovú plochu pomocou oceľových kotviacich platní s 
chemickými kotvami.

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

Výrobok musí byť opatrený označením CE v súlade s STN EN 1090

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

Stavebný materiál alebo ostatné nečistoty bezodkladne a priebežne odstraňovať počas realizácie prác, po ukončení práce 
treba miesto realizácie uviesť do pôvodného stavu.

Splatnosť faktúry je minimálne 14 dní od splnenia zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: k. ú. Komárno, časť Kava, 

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:
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29.09.2021 10:30:00 - 29.10.2021 10:30:00

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 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 075,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 290,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118879

V Bratislave, dňa 27.09.2021 10:08:01

Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ABRIS - SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118879

Zákazka

Identifikátor Z202118879

Názov zákazky Autobusové zastávky

Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/312636

Dodávateľ

Obchodný názov ABRIS - SK s.r.o.

IČO 51860490

Sídlo V. I. Čapajeva 249/17, Michalovce, 07101, Slovenská republika

Dátum a čas predloženia 27.9.2021 6:27:35

Hash obsahu návrhu plnenia 09Nbu+BUL2/X2yLbVeOuUs4q8bjevJC+Fl7iOxJ1fho=

Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Autobusový prístrešok s bočnou stenou.

Prílohy:


	ABRIS - SK s.r.o._ Autobusové zastávky_ Zmluva c. Z202118879_Z.pdf
	ABRIS - SK s.r.o._ Vlastny návrh plnenia zákazky Z202118879.pdf




Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118879


Zákazka


Identifikátor Z202118879


Názov zákazky Autobusové zastávky


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/312636


Dodávateľ


Obchodný názov ABRIS - SK s.r.o.


IČO 51860490


Sídlo V. I. Čapajeva 249/17, Michalovce, 07101, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 27.9.2021 6:27:35


Hash obsahu návrhu plnenia 09Nbu+BUL2/X2yLbVeOuUs4q8bjevJC+Fl7iOxJ1fho=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Autobusový prístrešok s bočnou stenou.


Prílohy:
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