
Kúpna zmluva č. Z2022689_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Dubnica nad Váhom
Sídlo: Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276
IČ DPH: -
Bankové spojenie: IBAN: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
Telefón: 0918 117 053

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Sídlo: Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika
IČO: 36851264
DIČ: 2022471352
IČ DPH: SK2022471352
Bankové spojenie: IBAN: SK2775000000004005612717
Telefón: 0326491329

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Biodegradovateľné vrecká  na zber BRKO - 2022
Kľúčové slová: bio odpad, gastro odpad, vrecká, kompostovanie, triedený zber, komunál
CPV: 18930000-7 - Vrecia a vaky; 77120000-7 - Kompostovanie; 60000000-8 - Dopravné služby 

(bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Biodegradovateľné vrecká

Funkcia

Biologicky rozložiteľné vrecká, ktoré slúžia na zber kuchynského. komunálneho a separovaného odpadu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Dĺžka mm 400 420

Šírka mm 420 520

Objem l 10

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Počet kusov v rolke 25

Materiál vrecká vyrábané na báze kukuričného škrobu, neobsahujúce 
žiadny plast, tzn. z obnoviteľných rastlinných zdrojov

Vyhovuje normám STN EN 13432

Rozložitešnosť vreciek v komposte 100 % šetrné k životnému prostrediu

Doba rozkladu 10- 45 dní, podľa podmienok kompostovania

Hrúbka 15 mikrónov
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, nie však neskôr, ako v deň dodania tovaru.

Termín dodania: 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 4 000 ks , 20 pracovných dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy 10 000 ks.

Pri nedodaní predmetu zmluvy v stanovenej lehote je Objednávateľ oprávnený účtovať dodávateľovi penále vo výške 0,05 % 
zo zmluvnej ceny s DPH za každý začatý deň omeškania.

Sáčky musia byť kompostovateľné – je nutné predložiť certifikát napr. OK compost, OK compost Home, OK Biodegradable 
alebo iný ekvivalentný certifikát. V prípade predloženia v inom ako slovenskom jazyku, požaduje sa predloženie originálu a 
zároveň úradný preklad do slovenského jazyka. Certifikát sa požaduje predložiť do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy, nie 
však neskôr, ako v deň dodania tovaru.

Sáčok musí byť opatrený označením, že sa jedná o sáčok na bio odpad, resp. že je vyrobený z kompostovateľného materiálu 
určeného na kompostovanie, pričom takéto označenie musí byť vyjadrené v slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku 
alebo príslušným piktogramom.

Sáčok musí byť opatrený dátumom výroby resp. iným identifikátorom preukazujúcim dátum výroby.

Sáčky musia mať maximálne 30 dní od výroby z dôvodu ich životnosti.

Podkladom k fakturácii bude dodací list dodávateľa potvrdený objednávateľom o prevzatí skutočného množstva predmetu 
zmluvy.

Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia. Súčasťou faktúry bude preberací protokol.

Preberanie tovaru sa uskutoční za prítomnosti povereného zástupcu objednávateľa aj dodávateľa.

V prípade nedodržania niektorého z požadovaných parametrov tovarov zo strany dodávateľa po doručení špecifikácií, 
objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s dodávateľom, pričom náklady na vrátenie tovaru znáša v plnej miere 
dodávateľ tovaru.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Obec: Dubnica nad Váhom
Ulica: Bratislavská 434/9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.02.2022 08:00:00 - 07.03.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: 1 rolka ( = 25 ks vreciek)
Požadované množstvo: 14000,0000
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3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 16 666,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 20 000,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z2022689

V Bratislave, dňa 07.02.2022 09:40:01

Objednávateľ:
Mesto Dubnica nad Váhom
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z2022689


Zákazka


Identifikátor Z2022689


Názov zákazky Biodegradovateľné vrecká na zber BRKO - 2022


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/319787


Dodávateľ


Obchodný názov ELKOPLAST Slovakia s.r.o.


IČO 36851264


Sídlo Štvrť SNP 155/72, Trenčianske Teplice, 91451, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 2.2.2022 13:12:50


Hash obsahu návrhu plnenia 9OujdaT+dg3t+s/+E6mgcgnuqwwhmUQR86NuejYbNNE=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
IBIPLAST OK COMPOST 2.pdf (certifikát)
Sáčok 10l - ELKOPLAST.jpg (potlač)
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