
Kúpna zmluva č. Z20197358_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Ruská
Sídlo: Ruská 61, 07677 Ruská, Slovenská republika
IČO: 00331881
DIČ: 2020540093
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: +421566380038

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FEREX, s.r.o.
Sídlo: Vodná 23, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 17682258
DIČ: 2020405156
IČ DPH: SK2020405156
Číslo účtu: SK6011110000006611840006
Telefón: 0918 222 229

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Veľkoobjemový kontajner - 5 ks, kontajner 1 100 l - 3 ks
Kľúčové slová: veľkoobjemový kontajner, kontajner 1 100 l 
CPV: 44613400-4 - Skladovacie kontajnery; 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: Veľkoobjemový kontajner - 5 ks, kontajner 1 100 l - 3 ks

Funkcia

Vybavenie pre  zberný dvor v tomto rozsahu:

Veľkoobjemový kontajner - počet 5 kusov

Kontajner 1 100 l -  počet 3 kusy

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Veľkoobjemový kontajner ks 5

Veľkoobjemový kontajner - objem m3 7,5

Veľkoobjemový kontajner - hmotnosť kg 800

Veľkoobjemový kontajner - nosnosť kg 8 000

Kontajner 1 100 l ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Veľkoobjemový kontajner - vaňový s vystuženou 
konštrukciou áno

Veľkoobjemový kontajner - systém pre hákový alebo 
dvojramenný reťazový nosič áno
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Veľkoobjemový kontajner - ochranný náter proti korózií áno

Kontajner 1 100 l - vysoko odolný HDPE plast áno

Kontajner 1 100 l - manipulácia 4 kolieska, z ktorých dve predné sú brzdné

Kontajner 1 100 l - rozmerovo zodpovedajúci EN 840-2, 
EN 840-3 áno

Kontajner 1 100 l - odolný voči UV žiareniu, rezistentný 
proti chemickým a biologickým vplyvom áno

Kontajner 1 100 l - spôsob vysýpania hrebeňové a čapové vyprázdňovanie zbernými vozidlami

Kontajner 1 100 l - rukoväť po bokoch kontajnera áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Záručná doba 24 mesiacov.

Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu: Ľudské zdroje.

Pre zmluvy týkajúce sa zákaziek financovaných z fondov EÚ platia osobitné ustanovenia v čl. XV Všeobecných zmluvných 
podmienok (ďalej len "VZP"), ktoré majú v prípade rozporu prednosť pred odlišnými ustanoveniami Všeobecných zmluvných 
podmienok.

Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného 
finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu 
v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a poskytnúť týmto orgánom  riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. 
Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára táto zmluva , 
bude predmetom kontroly verejného obstarávania realizovaného cez elektronické trhovisko zo strany príslušného 
oprávneného orgánu. Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo oprávnené orgány odhalia akúkoľvek 
nezrovnalosť, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť.

Účinnosť zmluvy je naviazaná na výsledky kontroly verejného obstarávania zákazky. Ak výsledok predmetnej kontroly 
verejného obstarávania nebude pozitívny, nie je splnená podmienka pre nadobudnutie účinnosti zmluvy v súlade so 
Všeobecnými zmluvnými podmienkami EKS. K plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s uchádzačom stane 
účinnou. Objednávateľ po doručení správy z kontroly VO bezodkladne upozorní na túto skutočnosť dodávateľa.

Dodávateľ je povinný do 7 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predložiť objednávateľovi podrobný  aktualizovaný rozpočet spolu 
so špecifikáciou - uvedenie konkrétnej značky, výrobcu a typového označenia tovaru, ktorú bude predmetom dodania, spolu s 
fotografiami, katalógovými listami a technickým opisom predmetu zákazky. Požaduje sa uviesť ceny v Eur bez DPH, zákonnú 
sadzbu a výšku DPH, cenu v Eur vrátane DPH.

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..

Dodávateľ, ktorý predloží ponuku ako neplatiteľ DPH prehlasuje, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platiteľ DPH je
ním predložená kontraktačná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH.

Súčasťou aktualizovaného rozpočtu a faktúry bude kód projektu v ITMS2014+, s ktorým objednávateľ oboznámi dodávateľa po
uzatvorení zmluvy.

Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote 
splatnosti faktúry dodávateľa podľa bodu 15.1.3  VZP nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam dodávateľa zo 
záväzkového vzťahu založeného zmluvou.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar podľa zmluvy do 90 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ 
dodávateľovi do 2 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Ruská
Ulica: Ruská 61

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.06.2019 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: komplet
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , 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: 6 187,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 425,00 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 07.03.2019 14:48:01

Objednávateľ:
Obec Ruská
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FEREX, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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