Kúpna zmluva č. Z201930363_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Obec Sačurov
Ul. osloboditeľov 385, 09413 Sačurov, Slovenská republika
00332810
2020527377

+421 574497277

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ŠTÝL EU s.r.o.

Sídlo:

Vyšný Kazimír 23, 09409 Vyšný Kazimír, Slovenská republika

IČO:

45329478

DIČ:

2023053989

IČ DPH:

SK2023053989

Číslo účtu:

SK29 1100 0000 0029 4500 6603

Telefón:

0905357375

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Modulový betónový systém na výrobu kompostu vrátane montáže a uvedenia do prevádzky

Kľúčové slová:

kompost, kompostovanie, technológia kompostovania, modulový systém, betónový, montáž

CPV:

44114200-4 - Betónové výrobky; 44212000-9 - Konštrukčné výrobky a diely s výnimkou
prefabrikovaných budov; 44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál; 51500000-7 Inštalácia strojov a zariadení; 51540000-9 - Inštalácia špeciálnych strojov a zariadení;
42522000-1 - Ventilátory určené na iné použitie ako v domácnostiach; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Modulový betónový systém na výrobu kompostu
2. Ventilátor
3. Montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy
Položka č. 1:

Modulový betónový systém na výrobu kompostu

Funkcia
Modulový betónový systém na výrobu kompostu
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

kus

Šírka modulu vonkajšia

m

2,7

3

Šírka modulu vnútorná

m

2,3

2,5

Výška modulu vonkajšia

m

1,8

2

Výška modulu vnútorná

m

1,55

1,8

Dĺžka (hĺbka) modulu

m

1,0

1,5
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Minimum

Maximum

Presne
24

Objem modulu

m3

Hmotnosť modulu

kg

Šírka prevzdušňovacieho kanála

cm

10

15

Výška prevzdušňovacieho kanála

cm

5

10

Priemer bočných otvorov pre teplomer

cm

7,5

10

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Flexibilný modulový systém možno zostaviť v rôznych
kombináciách

áno

Jednotlivé moduly sú opatrené zámkami, ktoré v prípade
prepojenia viacerými modulmi, zaisťujú nepriepustnosť
celkovej zostavy

áno

Vetracie žľaby na uloženie perforovaných hadíc pre
prevzdušňovanie kompostu pomocou ventilátora

áno

Dno modulu vhodné pre vchádzanie nakladača priamo
do zostavených modulov

áno

Prevzdušňovacia hadica

minimálne 4 kusy dĺžky minimálne 60 m

Záruka minimálne 24 mesiacov

áno

Položka č. 2:

3,3

4
3000

Ventilátor

Funkcia
Ventilátor na prevzdušňovanie kompostu
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

kus

Výkon ventilátora

m3/hod

500

Výkon motora

kW

0,3

Hlučnosť

db

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Napätie

230V

Počet fáz

1

Frekvencia

50 Hz

Záruka minimálne 24 mesiacov

áno

Položka č. 3:

Minimum

Maximum

Presne
2

600
75

Montáž, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy

Funkcia
Montáž a uvedenie systému na kompostovanie do prevádzky, zaškolenie obsluhy
Stavebnú pripravenosť (podklad, prípojku elektrickej energie) zabezpečí objednávateľ
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

kus

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Záruka minimálne 24 mesiacov

áno

2.3

Minimum

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Strana 2 z 4

Maximum

Presne
1

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
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
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 7
dní od uzatvorenia zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Zaškolenie obsluhy na údržbu a prevádzku
Úspešný uchádzač (Dodávateľ) je tiež povinný spolu s dodaným tovarom dodať: návod na obsluhu a údržbu v slovenskom
jazyku a ďalšie doklady, potrebné pre prevádzku zariadenia podľa všeobecne záväzných predpisov a noriem platných v čase
dodania tovaru.
Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi
Dodávateľ môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné plnenie. Ekvivalentom sa rozumie rovnocenná náhrada. Dodávateľ môže
ponúknuť aj kvalitatívne lepšie plnenie.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou Tovaru, vykonaním Diela a poskytovaním Služieb
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej
Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných Tovarov, Diela a
Služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.
Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného
obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku
V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, objednávateľ si
vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Vranov nad Topľou

Obec:

Sačurov

Ulica:

Kompostáreň v obci Sačurov

Čas / lehota plnenia zmluvy:
16.12.2019 10:00:00 - 30.04.2020 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

komplet

Požadované množstvo:

1,0000

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.
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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: 102 166,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 122 599,20 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 22.11.2019 12:38:02
Objednávateľ:
Obec Sačurov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ŠTÝL EU s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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