Kúpna zmluva č. Z20161335_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:

Lucia Rošková R-interiér

Sídlo:

M. R. Štefánika 2588/33, 96001 Zvolen, Slovenská republika

IČO:

41192516

DIČ:

SK1072478154

IČ DPH:

SK1072478154

Číslo účtu:

SK29 1100 0000 0026 2878 1171

Tel:

0905 854 229, 0915 491 545

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

tovar na stavebné práce

Kľúčové slová:

izolačný pás, hliníková páska, fólia

CPV:

44111520-2 - Tepelnoizolačný materiál; 44111530-5 - Elektroizolačné príslušenstvo; 44174000-0 Fólia; 31651000-4 - Elektroizolačná páska; 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:
• Tepelná a akustická izolácia šikmých striech, bandážovanie izolácií, fólia určená pre odvetrané šikmé strešné konštrukcie.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. Isover DOMO PLUS 20 (jedno balenie)

m2

5,34

hrúbka izolácie

mm

200

Počet balení

ks

298

Tepelný odpor R

m2.K/W

5,25

2. Fólia JUTAFOL REFLEX Light 100 Special AL

m

520

šírka fólie

m

1,5

3. Hliníková páska

ks

11

šírka pásky

mm

50
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Minimum

Maximum

Presne

dĺžka pásky

m

teplotná odolnosť (najnižsšia teplota)

°C

- 30

teplotná odolnosť (najvyššia teplota)

°C

+ 100

montážna teplota

°C

+5

pracovný tlak

Pa

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

2.4

50

+ 40
1000

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy podľa jednotlivých položiek.
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
V cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa na predmet zmluvy.
Požaduje sa nepoužívaný tovar, originálne neporušené balenie tovaru a rok výroby 2015.
Súčasťou dodávky bude aj dodací list.
Lehota dodania tovaru je do siedmich pracovných dní od uzavretia zmluvy. Skoršia lehota dodanie je možná po vzájomnej dohode
oboch zmluvných strán.
Dodávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 7 dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, objednávateľ
má za to, že s opodstatnenosťou reklamácie dodávateľ súhlasí.
Záručná doba na predmet zmluvy je minimálne 24 mesiacov, pokiaľ na záručnom liste alebo na obale predmetu zmluvy nie je
vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na
základe dodacieho listu.
Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem a na dodaný predmet zmluvy
poskytuje záruku pri dodržaní podmienok s jeho nakladaním a uskladnením.
Nedodržanie požiadaviek na predmet zákazky alebo požiadaviek uvedených v osobitných požiadavkách na plnenie sa považuje za
podstatné porušenie 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:

Jozefa Kronera 588

Čas / lehota plnenia zmluvy:
9.2.2016 9:00:00
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9.2.2016 9:00:00
3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor položiek zákazky

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: 6 699,99 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 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 29.1.2016 9:42:02
Objednávateľ:
Obecný technický podnik Staškov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Lucia Rošková R-interiér
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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