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Kúpna zmluva č. Z20153798_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

1.2

Mesto Prievidza

Sídlo:

Námestie slobody 14, 97101 Prievidza, Slovenská republika

IČO:

318442

DIČ:

2021162814

IČ D P H :

nie je platca

Číslo účtu:

SK2402000000000016626382

Tel:

+421 465179601

Dodávateľ:
Obchodné meno:

M E V A - S K s.r.o. Rožňava

Sídlo:

Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak, Slovenská republika

IČO:

31681051

DIČ:

2020500724

IČ D P H :

SK2020500724

Číslo účtu:

SK0581000000196813150257

Tel:

0587327483

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Odpadkové koše a doplnky

Kľúčové slová:

betónový kôš, odpadkový kôš, kryt s popolníkom, vložka do koša, betónový kôš s krytom s
popolníkom a s vložkou do koša

CPV:

39224340-3 - Koše; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba
2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Kategória služieb:

2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Okrúhly odpadkový kôš so snímateľným kovovým krytom v hnedej farbe a s popolníkom. Vložka z pozinkovaného plech.
Kôš má oceľový kryt s popolníkom a roštom na zahasenie cigariet.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Váha koša s krytom, popolníkom a pozinkovanou vložkou

Kg

160

230

Priemer koša s krytom, popolníkom a pozinkovanou vložkou

mm

520

Výška koša s krytom, popolníkom a pozinkovanou vložkou

mm

955

Priemer krytu s popolníkom

mm

475

Výška krytu

mm

170

Hrúbka materiálu krytu - plášť

mm

1,5

hrúbka materiálu krytu - rošt

mm

3
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Hrúbka materiálu vložky do koša

mm

0,55

Priemer vrchnej časti vložky do koša

mm

370

priemer spodnej časti vložky do koša

mm

295

Výška vložky do koša

mm

600

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Tvar betónového koša s krytom, popolníkom a pozinkovanou vložkou

okrúhly

Povrch koša

vymývaný betón

vybavenie koša

pozinkovaný kovový kryt s popolníkom

vybavenie koša

pozinkovaná vložka do koša

farebné prevedenie koša

hnedý vymývaný betón

farebné prevedenie krytu

hnedá farba

Materiál vložky do koša

pozinkovaný plech

Tvar vložky do koša

kónický

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Názov

Upresnenie

160 ks
Požadovaný počet
odpadkových košov s
popolníkom a s vložkou do koša
Požadovaný počet krytov s
popolníkom

50 ks

Požadovaný počet vložiek do
koša

50 ks

2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Betónový kôš

betónový kôš.gif

Kryt s popolníkom

veko popolnik.jpg

Vložka do koša

Vložka do koša.gif

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy.
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Prievidza

Obec:

Prievidza

Ulica a číslo:

Zberný dvor, T+T, a.s., Garážová 1, 971 01 Prievidza

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
30.6.2015 9:46:00

3.3

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
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3.4

Jednotka:

ks

Množstvo:

260,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 28 500,00 E U R

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane D P H : 34 200,00 E U R

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, 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 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015,
https.V/portal. eks.sk/SpravaOpet/OpetA/erejnyDetail/

V Bratislave, dňa 24.4.2015 12:06:01
Objednávatef:
Mesto Prievidza
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
M E V A - S K s.r.o. Rožňava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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