Kúpna zmluva č. Z20206261_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 Hontianske Nemce
Hontianske Nemce 500, 96265 Hontianske Nemce, Slovenská republika
00319929

0455591609

Dodávateľ:
Obchodné meno:

E.C.A. spol. s r.o.

Sídlo:

Komenského 3, 98401 Lučenec, Slovenská republika

IČO:

36623768

DIČ:

2021787438

IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

0918657864

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Zberný dvor a podpora triedeného zberu odpadov

Kľúčové slová:

Rezací a miešací voz na biologicky rozložiteľný odpad,Kontajner vaňový 7,5 m3,Traktorový
reťazový nosič vaňových kontajnerov,Malý traktor,Čelný nakladač k traktoru,Traktorová
vlečka

CPV:

16700000-2 - Traktory/ťahače; 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky;
34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Rezací a miešací voz na biologicky rozložiteľný odpad
2. Kontajner vaňový 7,5 m3 - 6ks
3. Traktorový reťazový nosič vaňových kontajnerov
4. Malý traktor
5. Čelný nakladač k traktoru
6. Traktorová vlečka
Položka č. 1:

Rezací a miešací voz na biologicky rozložiteľný odpad

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

objem voza

m3

9

výkon

m3/hod

24

Priemer spracovávaného materiálu

cm

7

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Maximum

Presne

-

ťahaný za traktor

-

pohon od PTO traktora

-

Hydraulická ruka

-

Dno miešacej skrine z vysoko kvalitnej ocele

-

Počet závitoviek min. 2

-

Vzduchový brzdový systém

-

Bočný vyprázdňovací dopravník

-

náprava s kolesami

Položka č. 2:

Kontajner vaňový 7,5 m3 - 6ks

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

objem

m3

7,5

nosnosť

kg

7500

Hrúbka plechu na podlahe

mm

4

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

-

otvorený: áno

-

Vysýpacie háky na oboch stranách

-

Zosilnenie horných rohov kontajnera: áno

Položka č. 3:

Maximum

Presne

Traktorový reťazový nosič vaňových kontajnerov

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Celková hmotnosť

t

Nosnosť

t

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

-

Pohon funkcií nosiča hydraulikou traktora

-

Ovládanie nosiča pákami na ľavej strane

-

Dvojokruhové vzduchové brzdy

-

Max. povolená rýchlosť min. 40 km/h

Položka č. 4:

Minimum

Maximum

Presne

10,5
6,4

Malý traktor

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Menovitý výkon motora

kW

60

Zvihový objem motora

CM3

3200

Servisný interval

mth

600

Zdvižná sila trojbodového závesu

kg

2900

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

-

Počet prevodových stupňov: min. 12 vpred a 12 vzad

-

Max. rýchlosť min 40 km/h

-

Zmena smeru jazdy pod zaťažením bez použitia spojkového
pedála

-

Otáčky PTO 500/1000 ot/min

-

Prietok hydr. čerpadla min. 60 l/min
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Maximum

Presne

-

Samostatné čerpadlo riadenia

-

Počet hydr. okruhov: min. 3

-

Klimatizácia

-

Dvojokruhové vzduchové brzdy

Položka č. 5:

Čelný nakladač k traktoru

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Objem univerzálnej lopaty

m3

0,7

Objem multilopaty s pridržiavačom

m3

0,75

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

-

Kompatibilný s ponúkaným traktorom

-

Mechanický tlmič rázov

-

Univerzálna lopata

-

Multilopata s pridržiavačom

Položka č. 6:

Maximum

Presne

Traktorová vlečka

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Celková hmotnosť

kg

3900

rýchlosť

km/h

Výška nakladacej hrany

mm

990

Objem ložného priestoru

m3

8

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

-

Trostranne sklapanie: ano

-

Počet náprav: 2

-

Odpružené listové perá: áno

2.3

Maximum

Presne

30

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
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 oznámiť obchodnú značku a typ jednotlivých druhov s presným číselným označením tovaru do 7 dní od uzavretia
zmluvy
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Požaduje sa predložiť doklad preukazujúci technické vlastnosti ponúkaného tovaru (napr. produktový list, katalógový list,
technický opis a pod.) do 7 dní od uzavretia zmluvy
V prípade, že dodávateľ predloží ponuku ako neplatca DPH prehlási, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu
DPH je ním predložená kontraktačná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH - požaduje sa predložiť
do 7 dní od uzavretia zmluvy
V zmysle čl. IV. bod 4.3 OPET Zmluva uzatvorená na elektronickom trhovisku nadobudne účinnosť po doručení správy z
kontroly objednávateľovi o schválení zákazky v rámci ex post kontroly. Objednávateľ o schválení zákazky informuje písomne
(emailom) dodávateľa a to najneskôr do troch dní od doručenia správy z kontroly.
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy v prípade doručenia správy z kontroly VO, ktorou poskytovateľ (SAŽP)
neschváli predmetné VO.
Dodávka jednotlivých zariadení bude realizovaná na základe potvrdeného termínu dodania s objednávateľom.
Dodávateľ zabezpečí uvedenie techniky do prevádzky a zaškolenie obsluhy
Dodávateľ sa nedostáva do omeškania s plnením zmluvy, ak nastane prípad tzv. vyššej moci. Za vyššiu moc sú považované
okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti
vylučujúce zodpovednosť považujú napr. štrajk, epidémia, požiar, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie
resp. embargo produktov objektívne potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia. V prípade, že by nastala uvedená
situácia, objednávateľ s dodávateľom uzatvoria dodatok k zmluve s možnosťou posunutia lehoty plnenia.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Krupina

Obec:
Ulica:
3.2

obec Hontianske Nemce, Hontianske Nemce 500, 962 65 Hontianske Nemce

Čas / lehota plnenia zmluvy:
04.05.2020 08:00:00 - 30.10.2020 15:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Požadované množstvo:

1,0000

3.4

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.

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: 169 833,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 203 800,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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 08.04.2020 15:54:02
Objednávateľ:
Obec Hontianske Nemce
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
E.C.A. spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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