
Kúpna zmluva č. Z201724060_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Beckov
Sídlo: Beckov 180, 91638 Beckov, Slovenská republika
IČO: 00311413
DIČ: 2021091336
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0917694611

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: JRK Slovensko s.r.o.
Sídlo: Gallayova 1956/11, 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka, Slovenská republika
IČO: 50530950
DIČ: 2120371044
IČ DPH:
Číslo účtu: SK7411000000002940030372
Telefón: +421910220400

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kompostéry 700
Kľúčové slová: kompostéry, doprava
CPV: 39234000-1 - Škatule na kompost; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 

77120000-7 - Kompostovanie
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a z domácností na kompost

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Objem l 700

Počet ks 40

Životnosť rok 15

Hrúbka plastu steny záhradného kompostéra (steny 
nesmú byť duté) mm 4,5

Záruka na záhradné kompostéry rok 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Farba záhradného kompostéra čierna

Materiál záhradného kompostéra odolný voči UV žiareniu, pevný, zachovávajúci si pôvodné 
vlastnosti v teplotnom rozmedzí -25 až +40 °C

Možnosť dokúpenia náhradných dielov áno
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Veko záhradného kompostéra na pántoch áno

Vyberanie kompostu min. z 2 strán záhradného 
kompostéra áno

Prevzdušňovacie otvory na každej strane záhradného 
kompostéra áno

Záhradné kompostéry bez dna áno

Jednoduchá montáž a demontáž bez použitia náradia áno

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane vzorovej inštalácie na mieste plnenia

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

1. Dodávateľ doručí objednávateľovi poštou, osobne alebo e-mailom:

a) do 7 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy obchodnú značku a typ kompostéra

b) do 7 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za odovzdanie tovaru, ktorý je 
predmetom zmluvy

c) do 7 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie technických špecifikácií a technických 
vlastností kompostéra podľa požiadaviek Objednávateľa, vrátane certifikátu kvality kompostéra

d) do 7 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy  podrobný aktualizovaný rozpočet a vlastný návrh na plnenie predmetu 
zmluvy

2. Objednávateľ posúdi doklady a dokumenty predložené dodávateľom v zmysle bodu 1 písm. c) a do 5 pracovných dní odo 
dňa ich doručenia oznámi dodávatelovi:

a) predložené doklady preukazujú splnenie technických špecifikácií a technických vlastností požadovaných objednávateľom a 
dodávateľ môže dodať tovar

b) predložené doklady nepreukazujú splnenie technických špecifikácií a technických vlastností požadovaných objednávateľom;
objednávateľ vyzve dodávateľa na predloženie dokladu - potvrdenie od výrobcu za účelom preukázania splnenia požiadaviek 
objednávateľa  na technickú špecifikáciu a vlastnosti

b1) v prípade, ak dodávateľ nedoručí objednávateľom požadovaný doklad v stanovenej lehote vo výzve, objednávateľ to 
považuje za podstatné porušenie zmluvy a odstúpi od zmluvy

b2) v prípade, ak ani po doplnení predložené doklady nepreukazujú splnenie technických špecifikácií a technických vlastností 
požadovaných objednávateľom, objednávateľ to považuje za podstatné porušenie zmluvy a odstúpi od zmluvy

3. Dodávateľ je povinný oznámiť kontaktnej osobe objednávateľa dodanie jedotlivých zariadení na miesto plnenia min 3 
pracovné dni pred odovzdaním tovaru

4. Dodávateľ dodá nový, doposiaľ nepoužitý tovar

5. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, 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 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
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Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Beckov
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.06.2017 11:12:00 - 23.06.2017 11:13:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 40,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 400,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 880,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 31.05.2017 12:34:01

Objednávateľ:
Obec Beckov
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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