Kúpna zmluva č. Z201519201_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej

Sídlo:

Daxnerova 42, 97901 Rimavská Sobota, Slovenská republika

IČO:

37955942

DIČ:

2021862997

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK1602000000003284917657

Tel:

+421475631127

Dodávateľ:
Obchodné meno:

PIKULA Spolka z o.o.

Sídlo:

Przemyslowa 9, 38-200 Jaslo, Poľská republika

IČO:

180403913

DIČ:

6852269687

IČ DPH:

PL6852269687

Číslo účtu:

25 1240 2337 1978 0010 4432 3104

Tel:

+48 885 777 850

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nádoby na zachytávanie dažďovej vody

Kľúčové slová:

dažďová voda, sud, základná škola

CPV:
Druh/y:

44619400-6 - Sudy; 45255400-3 - Montážne práce; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu); 33141600-6 - Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy
Tovar; Služba

Kategória služieb:

27. Ostatné služby

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Predmet zákazky je zberná nádoba, ktorá je určená na zachytávanie dažďovej vody a na jej následné využitie. Požaduje sa
dodanie a montáž.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Počet nádob

kus

Obejm nádob

liter

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

typ

nadzemná plastová nádrž

využitie

celoročné

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Minimum

Maximum

Presne
4

1400

Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
K plneniu zo zmluvy nedôjde ak proces obstarávania nebude schválený zo strany riadiaceho orgánu.
Výška zmluvnej pokuty zodpovedá výške všetkých výdavkov, ktoré vzniknú Objednávateľovi voči riadiacemu orgánu v súvislosti s
konaním, respektíve nekonaním Dodávateľa.
Pri nedodržaní akejkoľvek zmluvnej podmienky zo strany Dodávateľa, sa Dodávateľ zaväzuje uhradiť Objednávateľovi zmluvnú
pokutu, a to najneskôr do 7 dní odo dňa vyzvania zo strany Objednávateľa.
Súčasťou ponukovej ceny je aj náklad príslušenstva a montáže.
Objednávateľ požaduje min. 24 mesačnú záruku od dodania.
Názov

Upresnenie

Pripojenie

na odkvap a následné odvedenie nadbytočnej zachytenej vody

Zabezpečenie plnenia
indikátora

Percento školského areálu, ktoré bude po realizácii opatrení odpojené od dažďovej kanalizácie 80%

2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Rimavská Sobota

Obec:

Rimavská Sobota

Ulica a číslo:

Daxnerova 42

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
9.9.2015 11:00:00 - 30.4.2016 11:00:00

3.3

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kus

Množstvo:

4,0000

3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

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: 1 016,26 EUR

4.1

Sadzba DPH: 23,00

Strana 2 z 3

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 250,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 28.8.2015 11:42:01
Objednávateľ:
Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
PIKULA Spolka z o.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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