
Kúpna zmluva č. Z202113260_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: JRK Slovensko s.r.o.
Sídlo: Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 50530950
DIČ: 2120371044
IČ DPH: SK2120371044
Bankové spojenie: IBAN: SK7411000000002940030372, BIC: TATRSKBX
Telefón: +421910220400

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zberné nádoby (prevetrávacie košíky) na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Kľúčové slová: prevetrávací košík, zberné nádoby, BRKO
CPV: 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 60000000-8 - Dopravné služby 

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Plastový košík na zber triedeného odpadu

Funkcia

Plastový košík do domácnosti slúžiaci na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu s potlačou

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Objem košíka liter 10

Šírka košíka (vrátane držadla) mm 260

Počet košíkov ks 7000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Potlač predná časť nádoby musí obsahovať priestor pre potlač v rozmere 
12cm x 8cm

Materiál
plast upravený aktívnou látkou na zabránenie prichytávaniu 
baktérií, výskytu húb a plesní, odolný voči UV žiareniu, nárazu, 
chemickým prostriedkom a biologickým materiálom

Materiál recyklovaný  a recyklovateľný (min. 90%) plast

Košík
musí byť odvetrávaný prostredníctvom funkčných otvorov na 
všetkých bočných stranách, na prednej a zadnej strane, na veku a 
na dne

Strana 1 z 3 



Veko nádoby veko musí byť odklopné a ľahko odnímateľné

Dno nádoby

prispôsobené tak, aby bolo zabezpečené oddelenie tekutej a tuhej 
časti odpadu v prípade pretrhnutia vreca v nádobe a vytvára 
vaničku s výškou 5 mm za účelom zadržania prípadnej 
vlhkosti/tekutiny

Prevedenie
mechanizmus uzavretia veka musí byť prispôsobený tak, aby bolo 
veko pri prenášaní nádoby pevne uzavreté a zabránilo sa jeho 
neželanému otvoreniu

Prevedenie s možnosťou zavesenia na stenu/kuchynskú linku

Prevedenie zabezpečenie uchytenia kompostovateľných vreciek na košíku

Prevedenie umývateľné v umývačke riadu

Rukoväť s antibakteriálnou úpravou

Rukoväť s funkciou uzamknutia veka

Certifikácia certifikované certifikátom antibakteriálnej úpravy ISO 22196-2011

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa do 2 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov 
preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov v 
slovenskom jazyku

Znenie a grafická úprava potlače bude úspešnému uchádzačovi oznámená po uzavretí zmluvy

Termín dodania predmetu zákazky: do 10 pracovných dní od oznámenia grafickej úpravy potlače 2000 ks a do 20 pracovných 
dní od oznámenia grafickej úpravy potlače 5000 ks

Termín dodania počas pracovných dní v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod., 2 pracovné dni vopred oznámiť dodávku tovaru

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:

12.07.2021 09:39:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: 1 ks
Požadované množstvo: 7000,0000
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3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 12 830,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 15 396,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 24.06.2021 12:52:01

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

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