Kúpna zmluva č. Z201836809_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Obec Kecerovce
Kecerovce 92, 04447 Kecerovce, Slovenská republika
00324299
2021244764
SK30 0200 0000 0000 0372 9542
0556990239

Dodávateľ:
Obchodné meno:

PALIVÁ HK, spol. s r. o.

Sídlo:

Malý Lipník 80, 06546 Malý Lipník, Slovenská republika

IČO:

36506052

DIČ:

2022008329

IČ DPH:

SK2022008329

Číslo účtu:

SK9802000000001999621658

Telefón:

00421905483972

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Drevené pelety bukové quercus alebo ekvivalent

Kľúčové slová:

Drevené pelety bukové

CPV:

09100000-0 - Palivá; 09110000-3 - Pevné palivá; 09111400-4 - Drevné palivá; 60000000-8
- Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Drevené pelety bukové quercus alebo ekvivalent

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Drevené pelety bukové

tona

30

Drevené pelety bukové priemer

mm

6

Drevené pelety bukové dĺžka

mm

40

Sypná hmotnosť

kg/m3

670

Obsah vody

%

6,8

Obsah popola

%

0,49

Výhrevnosť v dodanom stave

MJ/kg

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Drevené pelety bukové materiál

vyrobené z čistých bukových pilín, neobsahujú kôru, cudzie
prímesi, chemické prísady, lepidlá ani akékoľvek dodatočné aditíva

Drevené pelety bukové výroba

procesom tzv. peletizácie (zlisovaním pilín do menších granúl)
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Minimum

Maximum

Presne

18,51

Drevené pelety bukové certifikácie

musia spĺňať normy ÖNORM M 135 a DIN plus a sú certifikované
medzinárodnou certifikáciou PEFC, ktorá zaručuje, že drevo
použité na výrobu pochádza z dôveryhodných zdrojov

Drevené pelety bukové balenie

15 kg vrecia

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy a vykládky na miesto plnenia určené objednávateľom, dva miesta plnenia v jednej obci
Dodávateľ pri stanovení jednotkovej ceny za predmet zákazky, zahrnie do nákladov dopravné náklady na dodanie predmetu
zákazky na miesto určené verejným obstarávateľom, vrátane nákladky a vykládky tovaru a všetkých súvisiacich nákladov a
zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky a aj spotrebnú daň.
Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve
Preberanie tovaru sa požaduje uskutočniť za prítomnosti povereného zástupcu dodávateľa v zmysle Čl. VI bod 6.4.
Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhoviska.
Deň dodania tovaru dohodne dodávateľ s objednávateľom vopred telefonicky, najneskôr do 7 pracovných dní od uzavretia
zmluvy.
Poverená osoba dodávateľa sa preukáže písomným splnomocnením na zastupovanie dodávateľa, ktoré ho oprávňuje konať v
mene dodávateľa pri dodávke v plnom rozsahu vrátane riešenia úkonov reklamácie a odopretia prevzatia tovaru.
Podkladom pre fakturáciu bude dodací list dodávateľa potvrdený objednávateľom o prevzatí skutočného množstva predmetu
zmluvy, fakturácia v slovenskom jazyku (prílohou je dodací list)
Faktúra musí obsahovať jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu DPH
vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.
Splatnosť faktúry faktúry je 30 dní od jej predloženia a odsúhlasenia verejným obstarávateľom
Dodávateľ najneskôr do 3 dní odo dňa uzavretia zmluvy predloží požadované certifikáty
Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami a v
zazmluvnenom termíne.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice - okolie

Obec:

Kecerovce

Ulica:

Kecerovce 135, Kecerovce 31

Čas / lehota plnenia zmluvy:
10.09.2018 08:00:00 - 28.09.2018 12:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

tona

Požadované množstvo:

30,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 415,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 498,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 06.09.2018 09:38:00
Objednávateľ:
Obec Kecerovce
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
PALIVÁ HK, spol. s r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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