
Kúpna zmluva č. 7/2019

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

       Obchodné meno:                   Obec Vieska nad Žitavou
       Sídlo:      Vieska nad Žitavou 
       IČO:      00308617
       Číslo účtu:      SK62 5600  0000 0022 4089 5009

1.2. Dodávateľ
        
        Obchodné meno: JKL STEEL spol. s r.o.
        Sídlo: Továrenská 2, 953 01 Zlaté Moravce
        IČO: 36519375
        IČDPH: SK2020145875
        Číslo účtu: SK97 7500 0000 0040 1769 1352 

2. Predmet zmluvy

2.1. Všeobecná špecifkácia predmetu Zmluvy:

          Názov :    Kompostéry 850 l 
          CPV: 39234000-1 Škatule na kompost, 60000000-8 Dopravné služby
          Druh: tovar

2.2. Funkčná špecifkácia predmetu Zmluvy:
        Kompostéry  určené na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu za účelom     
        predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

2.3. Technická špecifkácia a osobitné požiadavky k  predmetu Zmluvy :

        Kompostéry 
 Množstvo                 160 ks
 objem  v l                  850 l
 materiál                    plast,   materiál s obsahom min. 50-ný podiel          
                                          recyklovateľnej zložky , teplota stabilizovania od -400C          
                                          do + 80o C  minimálnou životnosťou 2 roky,
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 hmotnosť       max. 20 kg, 
veľký počet prevzdušňovacích otvorov, vrchnák za uzatvorenie  kompostéra, 

              spodné dvierka pre  ľahké vyberanie kompostu, bez  dna.

3.  Zmluvné podmienky

 Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v bode 2. tejto zmluvy do 30 
dní od podpísania zmluvy

 Predmet kúpy bude dodaný spolu s návodom na použite
 Zmluvné strany  sa budú riadiť  príslušnými  ustanoveniami  Obchodného zákonníka 

v platnom znení, ktoré upravujú nároky zo zodpovednost za vady.

Prípadné  nedostatky  predmetu  kúpy  bude  odberateľ  reklamovať  písomne  u 
dodávateľa v lehote 3 mesiacov odo dňa prevzata.

4.  Zmluvná cena 

4.1. Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8620,00 EUR

4.2. sadzba DPH 20,00

4.3.  Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH : 10 344,00

5.  Záverečné ustanovenia

5.1. Položkový rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako príloha č. 1. 

5.2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach , po  jednom pre každú zmluvnú  
         stranu.
5.3. 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.  

Vo Vieske nad Žitavou,  24.06.2019                                     Zlaté Moravce, 24.06.2019

.....................................................                                      ...................................................

Štefan Mladý, starosta obce 
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Položkový  rozpočet Príloha č. 1.

P.č. Názov položky Množst
vo 

Merná 
jednotka 

Jednotková 
cena s DPH 

Suma s DPH v 
EUR

1. Kompostéry 850 l 160 ks 63,90 10224,00
2. Doprava 60 km 2,00 120,00

celkom 10 344,00

Zlaté Moravce, 21.06.2019

------------------------------------------------------------

                          podpis
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