Kúpna zmluva č. Z20168300_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obecný technický podnik Staškov

Sídlo:

Jozefa Kronera č. 588, 02353 Staškov, Slovenská republika

IČO:

47884355

DIČ:

2024125026

IČ DPH:

SK2024125026

Číslo účtu:

SK9356000000007796432002

Tel:

0948610807

Dodávateľ:
Obchodné meno:

FARLESK spol. s r.o.

Sídlo:

Mierová 228, 82105 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31337538

DIČ:

2020328739

IČ DPH:

SK2020328739

Číslo účtu:

SK5802000000000913142062

Tel:

0905615467

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Hydroizolácia - tekutá guma Canada Rubber s príslušenstvom

Kľúčové slová:

hydroizolácia, izolačný materiál, tekutá guma, textilná páska k vystuženiu rohov, prestupov, prasklín

CPV:

31650000-7 - Izolačné príslušenstvo; 44111500-6 - Izolátory a izolačné príslušenstvo; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Dodávka tekutá hydroizolácie - vysokopružnej, jednozložkovej emulzie membránovitého typu na báze modifikovaného
asfaltu, spolu s textilnou páskou k vystuženiu rohov, prestupov, prasklín.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Canada Rubber N 500

kg

1020

Textilná páska k vystuženiu rohov, prestupov, prasklín o šírke 100mm

bm

100

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Hydroizolácia vyrobená na báze:

modifikovaných asfaltov bez použitia rozpúšťadiel a
prchavých látok
jednozložkový

Systém náteru:

Strana 1 z 3

Minimum

Maximum

Presne

Obsahuje:

Rozťažnosť:

izolačné látky, ktoré po zaschnutí vytvoria vysoko flexibilnú
a elastickú, jednozložkovú membránu, zabraňujúcu
vniknutiu vody a zároveň chrániacu povrch pred koróziou a
škodlivými chemikáliami
1800 %

Návratnosť do pôvodného stavu:

až 95%

Aplikácia:

za studena v rozmedzí od +5° C do +35° C

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
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
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Čadca

Obec:

Staškov

Ulica a číslo:

Ul. J. Kronera 588

Čas / lehota plnenia zmluvy:
22.4.2016 10:00:00 - 27.4.2016 10:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 999,99 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 13.4.2016 8:38:01
Objednávateľ:
Obecný technický podnik Staškov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
FARLESK spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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