
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201635021_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Mesto Senec

Mierové námestie 8, 90301 Senec, Slovenská republika

00305065

2020662237

0220205116

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK0581000000196813150257

SK2020500724

2020500724

31681051

Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak, Slovenská republika

MEVA-SK s.r.o. Rožňava

0587327483

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Odpadkový kôš do exteriéru, plastový,  50l so stĺpikom

Odpadkový kôš 50l, oceľový pozikovaný stĺpikKľúčové slová:

34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

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

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Odpadkový kôš 50l exterier•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

755 mmvýškaOdpadkový kôš plastový

435 mmšírkaOdpadkový kôš plastový

345 mmdĺžkaOdpadkový kôš plastový

5 kghmotnosťOdpadkový kôš plastový

50 lobjemOdpadkový kôš plastový

1500 mmvýškapríslušenstvo: stĺpik na upevnenie koša

60 mmpriemerpríslušenstvo: stĺpik na upevnenie koša
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Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

materiál: vysoko odolný polyetylén, ktorý odoláva mrazom a
zachová si svoju pružnosť

Odpadkový kôš plastový

vybavený jednotným uzamykacím systémom, brániaci
nežiaducej manipulácii

Odpadkový kôš plastový

súčasťou koša nerezová plôška na udusenie cigaretových
nedoplakov

Odpadkový kôš plastový

fatba: zelená- viď foto v príloheOdpadkový kôš plastový

materiál: pozinkovaná oceľStĺpik na upevnenie koša

skrutkovacia, zinkovanáOceľová sťahovacia páska na upevnenie koša

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Dodávka je vrátane dopravy na miesto plnenia po telefonickej dohode so zodpovedným pracovníkom

Dodávateľ dodá tovar zabalený v originálnych obaloch od výrobcu, nový , nepoužívaný

Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke
plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu

Objednávateľ  sa  zaväzuje  zaplatiť  dodávateľovi  cenu  za  predmet  zmluvy  na  základe  faktúry vystavenej dodávateľom a
doručenej objednávateľovi

Právo  fakturovať  vzniká  dodávateľovi  dňom  dodania kompletného predmetu  zmluvy  objednávateľovi. Kompletnosť objednávateľ
potvrdí na dodacom liste.  Ak čo i len časť predmetu dodávky nespĺňa požadované parametre, nemusí byť prevzatá a dodávka sa
považuje za nekompletnú.

Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať predmet zmluvy bez zrejmých vád

Skryté chyby  nezistené objednávateľom  pri  prevzatí  predmetu  zmluvy, ale až pri prevádzke,  je objednávateľ oprávnený  (e-
mailom) nahlásiť a reklamovať dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby

Dodávateľ je povinný v prípade záručnej reklamácie  osobne do 3 prac. dní prevziať reklamovaný tovar, alebo zabezpečiť jeho odvoz
z miesta plnenia na servisné miesto na vlastné náklady.  Následne je dodávateľ povinný na vlastné náklady doručiť opravený alebo
vymenený tovar na miesto plnenia.

V prípade, že si dodávateľ túto povinnosť nesplní, objednávateľ vráti tovar na náklady dodávateľa.

Záručná  doba  na  predmet  zmluvy  je  24 mesiacov,  pokiaľ  na  záručnom liste alebo na obale predmetu zmluvy  nie je vyznačená
dlhšia  doba podľa záručných podmienok výrobcu

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe  dodacieho listu

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

odpadkovy-kos-classic-50-l-zeleny-img-1095469028-fd-2.pngOdpadkový kôš plastový

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

SenecOkres:

SenecObec:

Kalinčiakova 19Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

10.11.2016 13:00:00
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Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 25,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 825,00 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 990,00 EUR4.3

Dodávateľ:
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Mesto Senec
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 31.10.2016 13:42:00

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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