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Kupna zmluva 6. Z20226147_Z 
uzatvorena v zmysle §409 a nasl. Obehodneho zakonnika 

I. Zmluvne strany 

1.1 	Objednavater: 

Obchodne meno: 	EKO - podnik VPS 
Sidlo: 	 Hala§ova 20, 83290 Bratislava, Slovenska republika 
ICO: 	 491870 
DIC: 	 2020887022 
IC DPH: 	 SK2020887022 
Bankove spojenie: 	IBAN: SK04 5600 0000 0018 0570 7008 
TelefOn: 	 0911420312 

1.2 	Dodavater: 

Obchodne meno: 	MAT-obaly, s.r.o. 
Sfdlo: 	 Cesta pornohospodarov 787, 97101 Prievidza, Slovenska republika 
ICO: 	 36315303 
DIC: 	 2020078126 
IC DPH: 	 SK2020078126 
Bankove spojenie: 	IBAN: SK7475000000000211282853 
TelefOn: 	 0465422371 

II. Predmet zmluvy 

2.1 	V§eobecna §pecifikacia predmetu Zmluvy: 

Nazov: 	 Vrecla PVC na odpad 
Krueove slova: 	vrecia PVC na odpad 
CPV: 	 19640000-4 - Polyetylenoq odpad a odpadkove vrecka a vaky; 60000000-8 - Dopravne 

sluiby (bez prepravy odpadu) 
Druh/y: 	 Tovar; Sluiba 

2.2 	Funkena a technicka §pecifikacia predmetu Zmluvy: 

Poloika 6. 1: 	Vrecia PVC na odpad, mikrotenove vrecka 

Funkcia 

PVC vrecia na zber odpadu a rozvoz soli 

Technicke vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

PVC vrecia na odpad, objem: 120 I, rozmery: (§irka x 
q§ka) 700 x 1100 mm, hrObka materialu: minimalne 60 
mic., farba: eierna, po2adovan9 typ balenia: rolka, 
po2adovanli poet kusov v rolke je 25 ks 

25 ks/rolka 1800 

PVC vrecia na odpad, rozmery: (§irka x vy-tka) 700 x 
1100 mm, hrObka materialu: minimalne 150 mic., farba: 
eierna 

ks 

Hodnota/Charakteristika 

500 

Technicke vlastnosti 

2.3 	Osobitne pobadayky na pinenie: 

Nazov 
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Dodávateľ predloží elektronĺcky do 5 dní od uzatvorenia Zmluvy podrobný rozpis tovaru v zložení:  názov, typové označenie,
špecifikácia, doplnené o jednotkové ceny bez DPH,  DPH, jednotkové ceny s DPH, cena celkom bez DPH, cena celkom §
DPH.

Dodávka tovaru na základe Čiastkových objednávok, interval opakovaných plnenĺ: 4 x ročne počas trvania rámcovej dohody.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovat' predmet zákazky a v prĺpade dodávky iného tovaru tento tovar
neprevziať.

Jednotková cena  na faktúre musí byť rozpi'saná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.

Faktúra je splatná do 30 dní.

V jednotkovej cene musia byt' obsiahnuté j náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenía.

Dodaníe tovaru v pracovných dňoch od 7,00 hod. do  13,00 hod.

Pred dodanĺm   tovaru kontaktovať určenú osobu   minimálne 2 dnl vopred.

Dodanie nového,  nepoužívaného tovaru, zabaleného v originálnom obale od výrobcu  1. akostnej triedy.

Lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej objednávky na  plnenie od Objednávateľa -do 7 dní

V prĺpade, že sa  preukáže, že tovar, či jeho kvalita nezodpovedajú predmetu plnenia zmluvy, ku ktorému sa predávajúca
strana zaviazala, dodávateľ zabezpečĺ odvoz predmetu zmluvy na vlastné náklady a zabezpečĺ dodanie tovaru správneho,
zod povedajúcej kval ity.

Nesplnenĺe ktorejkoľvek Špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmliivných podmienok a dôvod na odstúpenie od
zmluvy.

Ak je  Dodávateľ ĺdentlfikovaný pre  DPH  v lnom členskom  štále  EÚ  a  tovar bude do SR  prepravený z iného členského štátu
EU,  tento  Dodávateľ nebude  pri  plnení Zmluvy fakturovať DPH.  Vo svojej  Kontraktačnej  ponuke však musí  uviesť prĺslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ je zdaniteľnou osobou a v tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH  podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222/2004 Z.z..

Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže
splnenie všetkých  požiadavlek objednávateľa, alebo v prĺpade ekvivalentu ponúkne tovar, ktorý nevyhovuje požiadavkám
objednávateľa,  ktoré sú uvedené v tejto zmluve, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a vyhradzuje
si  právo odstúpiť od zmluvy a  udeliť negatĺvnu  referenciu.

Vrátane dopravy na miesto plnenia

2.4          Prílohy opisného formulára zmluvy:

111. Zmluvné podmienky

3.1           Miesto plnenia  zmluvy:

Š'át:

Kraj:

Okres:

Obec:

ulica:

Slovenská republika

3.2          Čas/lehota  plneniazmluvy:

20.06.202215:29:00 -31.08.202213:00:00

3.3          Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenla:

Jednotka :                                    sú bor

Požadované množstvo:        1,0000

3.4         :éáHVíä :.F:Ľĺgí::ä,ĺozd%,äxäý,c#.;:2áon2g:dkrtaortéjtoo3ĺT ,::šdsdaeStper,anvúujpúrĺFOR:htoett:ýzm+PuoÝTĺenkamj e,ek,ron ĺckej p,afformy
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lv. Zmluvná cena

4.1          Celková cena predmetu zmluvy bez DPH: 5 490,00 EUR

4.2         Sadzba DPH: 20,00

4.3         Celková cena predmetu zmluvy vrátane DPH: 6 588.00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1         5ábtgh3#*Lamuiá%rketeĺeakť:gffigiigjoš,inffy;Tmsyp:S?z?3T. Y, ráčTnciEláä;rodnňiák|é4h.84k.3%t2žľfiäTáhwoo:,yasJ'gJmpť"?ňuzFy|:Ie

5. 2        :šáomfemnlkuav;hnea,gatbrä#cEätg,äfof#muJ3jdézna,trhetJab%dúečig.n,otseítáazpmo,g#nok deflnovaných v obchodných

5.3          Táto zmluva vrátanejej  pľi.loh predstavuje úplnú dohodu zmluvných  strán ojej  predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve  neexlstujú.

5 4       [e:ä::eozz#::!;í#vhäE:dľ3er:Íns!a;n'tekn;i:irľ?ztá!,E?:on:i:v::ĺ3igr.1í#mwr:%13Yr:!ffúhú Biáägnv?ámdyprse,okvaežfsuksľr'#"#anJue,d no

55        Frúet3pzsm+#ľeunbvuodFormoežnpťsT#ĺčhaodaog,,,šFo,LáanéphoodTtedna:#gondopĺ,Sä#opráä,ouánaýzm+ľušvenoýbmeícgt:aznáav#ýmĺ právnymĺ

5 6      Í#sh#u:va3e#já:§áw:sáepí:;:m:e#ohe:g#%T#;,Dpe,taaffľmy veE,a t ",nná odo dňa t4 04 2022,

Pr/loha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226147

V Bratlslave,  dňa  16.06.202210:42:03

?oR#-únä:°Vpdar;o:Šľtye::Ícwomosobypoverenejzastwovaťobiednávatei'avrámcielektronickéhotrhoviska

Dodávatel':

ľo#gia;yrä§i:é°dníctvomosobypoverenejzastupovaťDodávateľavrámcielektronickéhotrhoviska
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