
Kúpna zmluva č. Z2022135_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: ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Sídlo: Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika
IČO: 36851264
DIČ: 2022471352
IČ DPH: SK2022471352
Bankové spojenie: IBAN: SK2775000000004005612717
Telefón: 0326491329

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Odpadkový kôš na triedený odpad 
Kľúčové slová: Odpadkový kôš na triedený odpad , separovaný odpad
CPV: 44619000-2 - Iné kontajnery; 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 

44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Odpadkový kôš na triedený odpad

Funkcia

na triedenie odpadu

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

Odpadkový kôš na triedený odpad ks/ štvordielny 11

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Každý vhod musí mať odlišnú farbu a výrez na 
separovanie správneho odpadu modrý, žltý, hnedý, čierný

Jednotlivý druh odpadu musí mať samostatne 
vynímateľnú vnútornú nádobu 4 x 50 L

objem vnútornej nádoby 4 x 50 L

materiál polypropylén

Rozmery (dĺžka, šírka, výška) 1500 x 400 x 800 mm
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ergonomický dizajn

veko na pántoch

má byť odolný proti nárazu

ľahké čistenie

4 veká: 1 x modrá ( papier), 1x žltá ( kovy a plasty), 1x 
hnedá ( BRKO), 1x čierny ( zmiešaný odpad)

označenie  triedeného odpadu musí byť dvojjazyčne  - 
modrá tabuľka - hologram + PAPIER  - PAPÍR

označenie  triedeného odpadu musí byť dvojjazyčne  - 
žltá tabuľka - hologram + KOVY, PLASTY, VKM -  FÉM, MÜANYAG, TRI

označenie  triedeného odpadu musí byť dvojjazyčne  - 
hnedá tabuľka - hologram +  KUCHYNSKÝ ODPAD -  KONYHAI HULLADÉK

označenie  triedeného odpadu musí byť dvojjazyčne  - 
čierna tabuľka - hologram +  ZMIEŠANÝ ODPAD - VEGYES HULLADÉK

Záruka Požadujeme záruku 24 mesiacov

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..

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

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

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

Miesto dodania predmetu bude poskytnuté víťaznému uchádzačovi

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar, ak nezodpovedá kvalite a opisu. V prípade zistenia závady na dodanom 
tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť závadný tovar za nový a rovnakých parametrov.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

rozmery nádoby .jpg rozmery nádoby .jpg

plasty+kovy+VKM.jpg plasty+kovy+VKM.jpg

Kuchynský odpad.jpg Kuchynský odpad.jpg

zmiešaný odpad.jpg zmiešaný odpad.jpg

papier 2.jpg papier 2.jpg

odpadkový kôš - ilustračné foto.jpg odpadkový kôš - ilustračné foto.jpg

III. Zmluvné podmienky
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3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Gen. Klapku č. 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

31.01.2022 09:46:00 - 01.03.2022 09:47:00

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: 3 725,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 470,00 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 Z2022135

V Bratislave, dňa 18.01.2022 12:14:01

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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z2022135


Zákazka


Identifikátor Z2022135


Názov zákazky Odpadkový kôš na triedený odpad


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/319233


Dodávateľ


Obchodný názov ELKOPLAST Slovakia s.r.o.


IČO 36851264


Sídlo Štvrť SNP 155/72, Trenčianske Teplice, 91451, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 13.1.2022 8:21:06


Hash obsahu návrhu plnenia WB0Msv/fMog9VyNwUJ0xf+hd9Zj2MLHv38Lo/RVgCXk=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
smart - 4.pdf
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ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. IČO: 36 851 264 tel.: +421 (0) 32/649 13 29 



Štvrť SNP 155/72 DIČ: 202 247 1352             e-mail: elkoplast@elkoplast.sk 



914 51 Trenčianské Teplice                         IČ DPH: SK202 247 1352              



 



 



 



  



  www.elkoplast.sk 
 



Odpadkový kôš na triedený odpad Smart 



Triediť odpad môžete na jednom mieste s recyklačnými stanicami Smart. 



Navrhnuté pre jednoduché použitie aj obsluhu, vybrať si môžete z ponúkaných variant:  



Smart quattro - štyri vhody - papier, plast, sklo, zmiešaný odpad 



 



Každý vhod má odlišnú farbu a výrez na 



separovanie správneho odpadu. 



Hednotlivý druh odpadu má samostatne 



vynímateľnú vnútornú nádobu o objeme 50 litrov, 



ktorá je vyrobená z polypropylénu. 



Ergononomický design 



Veko na pántoch 



Ľahké čistenie a vyprázdňovanie 



Odolný proti nárazu 



Telo a vnútro nádoby vyrobené z polyetylenu  



Označenie triedeného odpadu (papier, plasty, 



sklo, zmiešaný odpad) 



 



 



 



Varianta Materiál Farba Dĺžka Šírka Výška Hmotnosť 



4 otvory plast šedá 1500 mm 400 mm 800 mm 32,5 kg 








				2022-01-13T09:21:06+0100

		EKS PDF PODPIS









		2022-01-18T12:14:02+0100
	EKS PDF PODPIS




