Kúpna zmluva č. 01/2019
„Obstaranie kontajnerov na sklo a komunálny odpad“
uzatvorená podľa § 261 ods. 2 a§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
I.
1. Objednávateľ:
štatutárny zástupca:
zástupca pre rokovanie:
vo veciach:
a, zmluvných:
b, technických:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
E-mail:

Zmluvné strany

Obec Bidovce
Bidovce č. 210, 044 45 Bidovce
Ing. Pavol Azari, starosta obce

Ing. Pavol Azari, starosta obce
Ing. Pavol Azari, starosta obce
00 323 977
2021235821
Prima banka, a.s. Košice
SK46 5600 0000 0004 7635 2001
0903 704 996
starosta@bidovce.sk

ďalej len „objednávateľ“

2. Dodávateľ:
Štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registrácia:
Tel.:
E-mail:

KOSIT a.s.
Rastislavova 98, 043 46 Košice
Ing. Lucia Šprinc a Ing. Renáta Rabatinová na základe poverenia
36 205 214.
SK20226661461
Tatra banka a.s.
SK30 1160 0060 0029 4802 6001
ORSR OS Košice I, odd.: Sa, vložka č. 1169/V
0917 505 379
kundratova@kosit.sk

ďalej len „dodávateľ“
Článok II.
Predmet zmluvy
2.1. Všeobecná špecifikácia predmetu zmluvy
Názov: Dodávka kontajnerov na sklo a komunálny odpad
2.2. Predmetom zákazky je kúpa, dovoz a vykládka 420 kusov 120 l plastových nádob na sklo respektíve
komunálny odpad.
2.3. Definícia a minimálna technická úroveň predmetu zmluvy:
- Plastový kontajner určený na zber skla (komunálneho odpadu) na dvoch kolieskach
- Zelená farba (kontajner na sklo), čierna farba (kontajner na komunálny odpad)
- Certifikovaná farebná stálosť - RAL certifikát
- Materiál: vysokoodolný plast polyetylén (HDPE), odolný voči UV žiareniu, nízkym a vyšším
atmosferickým teplotám
- Rezistentný voči chemickým a biologickým vplyvom
- Šírka 480 mm
- Výška 95 mm
- Objem 120 l
- Hmotnosť max. 11,5 kg
- Hĺbka 540 mm
- Nosnosť min. 48 kg
Strana 1 z 3

-

3.1.

3.2.
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3.4.
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4.4.
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5.1.

5.2.

6.1.
6.1.1.
6.1.2
6.1.3.

Priemer koliesok 200 mm
Minimálna kvalita v zmysle normy EN 840
Kontajner musí byť nový, nepoužitý
Článok III.
Fakturačné podmienky
Fakturácia prebehne po kompletnej dodávke predmetu zmluvy. Úhrada za predmet zmluvy bude
realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného
objednávateľa. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia.
Faktúra bude obsahovať:
a) označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, IČO, IČ DPH
b) číslo faktúry
c) deň odoslania, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
e) fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkovú fakturovanú čiastku
f) pečiatku a podpis oprávnenej osoby
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť
ju dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi ako rovnopis s označením „oprava“
Dodávateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry
Faktúra bude vyhotovená v dvoch rovnopisoch
Článok IV.
Zmluvné podmienky
Miesto plnenia zmluvy: Obecný úrad Bidovce, sklad
Čas plnenia:
Začiatok plnenia: dňom podpisu a nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy
Koniec plnenia: Dodávka čiernych nádob: 30.06.2019
Dodávka zelených nádob: 31.07.2019
Objednávateľ si prevezme tovar až po kontrole na mieste vykládky. V prípade nedodržania kvality, má
objednávateľ právo tovar vrátiť bez nároku predávajúceho na akékoľvek náklady spojené s dodávkou.
Dodanie kontajnerov prevezme od dodávateľa štatutárny zástupca objednávateľa alebo ním poverený
zástupca, ktorý písomne potvrdí prevzatie na dodacom liste.
Dodávateľ predloží pri dodávke doklad preukazujúci technické a kvalitatívne vlastnosti dodávaného
tovaru
Pri dodávke predmetu zmluvy bude dodávateľ dodržiavať platné právne predpisy, týkajúce sa ochrany
životného prostredia, zdravia a bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi.
Článok V.
Cena
Dohodnutá zmluvná cena vychádza zo záväznej ponuky, získanej na základe verejného obstarávania
a je záväzná aj v prípade zmien podmienok, za ktorých bola táto ponuka vypracovaná.
Cena bez DPH: 8 358,00 € / 420 kusov
DPH 20 %:
1 671,60 €
Cena s DPH:
10 029,60 € / 420 kusov to znamená 23,88 € s DPH / 1 kus
Dodávateľ prehlasuje, že cena uvedená v bode 5.1. je cenou konečnou, bez akýchkoľvek ďalších
nákladov a platnou počas celej doby trvania zmluvného vzťahu
Taktiež zahŕňa aj náklady dodávky na miesto plnenia uvedené v bode 4.1 vrátane vykládky.
Článok VI.
Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie objednávateľa od zmluvy:
Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené dodávateľovi písomne.
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva, alebo Obchodný zákonník
(§ 344 a nasl. Obch. z.)
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj bez určenia dostatočnej primeranej lehoty, ak ide o podstatné
porušenie zmluvy.
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Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je
určená dostatočná primeraná lehota na splnenie záväzku a dodávateľ svoj záväzok nesplní
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ak:
- bol na majetok dodávateľa vyhlásený konkurz
- bolo proti dodávateľovi začaté konkurzné, alebo vyrovnávacie konanie
- bol proti dodávateľov pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu
- dodávateľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať, je v likvidácií.
Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení, ktorému musí
predchádzať písomné upozornenie na možnosť odstúpenia.
Odstúpenie dodávateľa od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy (§ 345 a § 346 Obchodného zákonníka) musí byť vždy oznámené objednávateľovi
písomne.
Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak objednávateľ neplní
zmluvné podmienky všeobecne alebo v ustanovenej lehote, alebo poruší povinnosti z nej vyplývajúce,
alebo inak dodávateľovi znemožní dodávku tovaru a dodávateľ si v zmluve vyhradil možnosť odstúpenia
od zmluvy.

Článok VII.
Zodpovednosť za škodu
spôsobenú dodávateľom počas dodávky predmetu zmluvy na majetku objednávateľa a iných právnych
subjektoch.
Dodávateľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia potrebné na
odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu
spôsobenú druhej strane.
Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej strane aj porušením povinností stanovenej
Obchodným zákonníkom (§ 757 Obchodného zákonníka: Pre zodpovednosť za škodu spôsobenú
porušením povinností ustanovených týmto zákonom platia obdobne ustanovenia § 373 a nasl.).
Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v odstavcoch 7.2
a 7.3., zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou, určujúcou
zodpovednosť (§ 374, ods. 1 Obchodného zákonníka).
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch
zmluvných strán.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch: 1 x pre objednávateľa a 1 x pre dodávateľa.
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Plná moc

Bidovce, dňa 10.06.2019

Košice, dňa 10.06.2019

Za objednávateľa

Za dodávateľa

Ing. Pavol Azari,
starosta

Ing. Lucia Šprinc,
na základe plnej moci

Ing. Renáta Rabatinová,
na základe plnej moci
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