
Kúpna zmluva č. Z201851336_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Vysoká pri Morave
Sídlo: Hlavná 196/102, 90066 Vysoká pri Morave, Slovenská republika
IČO: 00305197
DIČ: 2020643746
IČ DPH:
Číslo účtu: SK8256000000003280623002
Telefón: 0265967120

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Eurokomp group s. r. o.
Sídlo: Štítnická 283, 04911 Plešivec, Slovenská republika
IČO: 51217368
DIČ: 2120667527
IČ DPH: SK2120667527
Číslo účtu:
Telefón: 0905563521

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Záhradné kompostéry
Kľúčové slová: biologicky rozložiteľný komunálny odpad, kompostér,
CPV: 39234000-1 - Škatule na kompost; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: 1. záhradné kompostéry

Funkcia

Dodávka záhradných kompostérov určených na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností a zo 
záhrad

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

záhradné kompostéry ks 720

objem kompostéra l 990 1050

váha kompostéra mm 21

hrúbka stien kompostéra mm 6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Hrúbka stien a váha kompostéra do 1000 L Ak je objem kompostéra do 1000 L, hrúbka steny je 6 mm a váha 
21 kg

Hrúbka stien a váha kompostéra  do 1050 L Ak je objem kompostéra od 1001 L do 1050 L, hrúbka steny je 7 
mm a váha 28 kg

Materiálové prevedenie Uzatvárateľná plastová nádoba s prevzdušňovacími otvormi pre 
cirkuláciu vzduchu a vlhkosti

Vetranie Vetranie - vetracie otvory s vnútorným rebrovaním po celej ploche 
stien
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UV stabilizácia Materiál je UV stabilizovaný, podiel recyklovanej zložky min. 50%

Minimálne kvalitatívne požiadavky teploty stabilizovania od -40 °C do +80 °C

Vyberanie kompostu Vyberanie kompostu - dvierkami otváranými na každej strane

Dno Dno - bez dna

Obsluha Súčasťou dodávky každého kompostéra musia byť návody na 
obsluhovanie kompostérov a brožúra správneho kompostovania

Označenie kompostéru - štítok /samolepka V zmysle platného manuálu pre informovanie a komunikáciu pre 
OP KZP a jeho príloh

Návod, resp. leták musí obsahovať: 1) Zásady 
správneho kompostovania v kompostovacom zásobníku.
(V predmetnom bode je potrebné uviesť ako postupovať 
pri kompostovaní, napr. ako zabezpečiť správnu veľkosť 
materiálu, ako premiešavať kompost, ako zabezpečiť 
prístup vzduchu, ako zabezpečiť správnu vlhkosť, dĺžka 
kompostovania, kedy je kompost zrelý/použiteľný, atď.)

V zmysle vzoru s minimálnymi obsahovými náležitosťami,ktorý 
tvorí prílohu č. 2 Príručky pre žiadateľa v rámci výzvy 
OPKZP-PO1-SC111-2017-23

2)Čo sa môže  kompostovať v kompostovacom 
zásobníku? (V predmetnom bode je potrebné uviesť 
vhodné a nevhodné suroviny, resp. materiály na 
kompostovanie.)

V zmysle vzoru s minimálnymi obsahovými náležitosťami,ktorý 
tvorí prílohu č. 2 Príručky pre žiadateľa v rámci výzvy 
OPKZP-PO1-SC111-2017-23

3)Najčastejšie chyby pri kompostovaní v 
kompostovacom zásobníku. (V tomto bode je je 
potrebné uviesť napr. ako predchádzať zápachu 
kompostovaného materiálu, ako predchádzať 
nadmernému výskytu mušiek, atď. )

V zmysle vzoru s minimálnymi obsahovými náležitosťami,ktorý 
tvorí prílohu č. 2 Príručky pre žiadateľa v rámci výzvy 
OPKZP-PO1-SC111-2017-23

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

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

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

Požaduje sa predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov ( obchodných značiek ) nacenených výrobkov do 
5 pracovných ní od účinnosti Zmluvy.

AK je Dodávateľ identifikovaný pre pre DPH v inom členskom štáte EÚ  alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je SR, tento Dodávateľ nebude pri plnený 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.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, 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 osobu a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa §7  zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z.

Objednávateľ na základe predložených dokumentov rozhodne, či vysúťažený tovar spĺňa technické a užívateľské požiadavky 
predmetu zákazky. Ak príde k rozporu prípadne z predložených dokumentov nebude možné zhodu posúdiť, objednávateľ 
vyzve dodávateľa na doplnenie  predložených dokumentov. Ak po doplnení dokumentov nie je možné jednoznačne posúdiť 
zhodu s požiadavkami objednávateľa, objednávateľ má právo jednostranne od tejto zmluvy odstúpiť.

Úspešný uchádzač predložením ponuky a akceptovaním všeobecných zmluvných podmienok EKS berie tiež na vedomie 
skutočnosť, že táto zmluva sa uzatvára v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia so zameraním na 
špecifický cieľ  zvýšenia miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a 
podpora predchádzania vzniku odpadov. Kód výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Táto zmluva nadobudne účinnosť až  po overení procesu verejného obstarávania poskytovateľom "NFP".

Ak výsledok overenia procesu verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti 
zmluvy v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami elektronického trhoviska. Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy 
nemôže prísť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom ( dodávateľom )  stane účinnou. Po doručení správy z overenia 
procesu verejného obstarávania prijímateľ ( objednávateľ ) bezodkladne upozorní na túto skutočnosť dodávateľa.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
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Súčasťou aktualizovaného rozpočtu a faktúry bude číslo a názov projektu v rámci ITMS2014+, s ktorým objednávateľ 
oboznámi dodávateľa po uzavreté zmluvy.    Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových
cien jednotlivých položiek do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy vrátane rozdelenia ceny podľa DPH.

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Vysoká pri Morave
Ulica: Hlavná 196/102

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.11.2018 13:48:00 - 29.01.2019 13:52:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 720,0000

3.4 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.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné 
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 68 083,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 81 700,00 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/
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V Bratislave, dňa 28.11.2018 11:22:01

Objednávateľ:
Obec Vysoká pri Morave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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