Kúpna zmluva č. Z2022356_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Technické služby mesta Humenné
Sninská 27/1018, 06601 Humenné, Slovenská republika
186155
2021216736
IBAN: SK89 0200 0000 0000 0232 3532
0903 272 398

Dodávateľ:
Obchodné meno:

KATIS s.r.o.

Sídlo:

Magnezitárska 5, 04013 Košice, Slovenská republika

IČO:

36596086

DIČ:

2022039118

IČ DPH:

SK2022039118

Bankové spojenie:

IBAN: SK2711000000002629065417, BIC: TATRSKBX

Telefón:

0911608870

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

, plastový kontajner - 1100 l na zber komunálneho odpadu, smetné nádoby (štvorcové)
120 l čierne

Kľúčové slová:

kontajnery plastové, kuka nádoby

CPV:

34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Plastový kontajner - 1100 l na zber komunálneho odpadu

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

plastovy kontajner na komunálny odpad (čierny)

ks

80

čapy veka kontajnerov

ks

100

rúrka vyprázdňovacieho čapu (pre nainštalovanie
pohybliveho veka kontajnera)

ks

100

kolieska s brzdou

ks

50

kolieska bez brzdy

ks

50

pružiny na veka (P/Ľ) 50:50

ks

100

veká kontajnerov

ks

50

držiak pružiny (P/Ľ) 50:50

ks

100

podložky

ks

100

smetné nádoby (štvorcové) 120 l čierne

ks

150

veka na smetné nádoby (štvorcové) 120 l čierne

ks

100
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Minimum

Maximum

Presne

kolieska smetné nádoby (štvorcové) 120 l čierne

ks

100

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

plastový kontajner 1100 litrový na zber komunálneho
odpadu

čierna farba

objem kontajnera

1100 l

počet otočných koliesok

4 ks

počet brzdených koliesok - predných

2 ks

nosnosť kontajnéra

400 kg

hmotnosť kontajnéra

49 kg

veko

oble

zodpovedá norme

EN 84o ( DIN 30 700 )

typ použitia

vonkajšie

typ upevnenia

pojazdný

vyhotovenie

kontajner

neuzamykateľný
Hladké plochy zabraňujú nalepeniu odpadu
materiálové prevedenie

vysoko odolný HDPE plast

typ použitia

vonkajšie

napis v prednej casti,, KOMUNALNY ODPAD"
Smetná nádoba 120 l
smetná nádoba je vybavená pojazdnými kolieskami
umožňujúcimi ľahkú manipuláciu

2 ks koliesok

materiálové prevedenie

vysoko odolný HDPE plast

odolnosť

plast je odolný voči UV žiareniu, chemikáliam a odoláva vysokým a
nízkym teplotám

norma

EN 840

farba

čierna

poklop smetnej nádoby

štvorcový (ľahko otvárateľný)

hmotnosť

Min. 5 kg

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena vrátane dopravy na miesto plnenia
V prípade dodania demontovaných kusov montáž bude realizovaná prostredníctvom dodávateľa (na náklady dodávateľa) do 2
dní od dodania tovaru na adrese objednávateľa
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Humenné

Obec:

Humenné
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Ulica:
3.2

sninská 27

Čas / lehota plnenia zmluvy:
07.02.2022 06:49:00 - 11.02.2022 06:49:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1080,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 23 000,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 27 600,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z2022356

V Bratislave, dňa 31.01.2022 15:28:01
Objednávateľ:
Technické služby mesta Humenné
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
KATIS s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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