Mesto Sečovce – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Sídlo: Mestský úrad Sečovce, Nám sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

49/2018
Dokument č.:

3

Tel.:+421/56678 24 37; E-mail.: milan.filip@secovce.sk

Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, je zabezpečovaná
postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Predmet zákazky:
„Veľkokapacitné kontajnery na vývoz TKO“
– výber dodávateľa tovaru
Mesto Sečovce, Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce, ako
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s § 117 cit. zákona vyzýva
uchádzačov a záujemcov na predloženie súťažnej ponuky na zabezpečenie tovaru so skráteným
názvom: „Veľkokapacitné kontajnery na vývoz TKO“ – výber dodávat eľa tovaru.
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
1.1 Verejný obstarávateľ:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Tel. kontakt:
E-mail:

Mesto Sečovce
MsÚ, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce
00331899
2020724343
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
+421 56/678 24 37//
primator@secovce.sk

Kontaktná osoba pre VO:
Telefón:
E-mail:

Ing. Milan Filip, gestor VO na základe plnej moci
+421/918 993 095
milan.filip@secovce.sk

1.1 Druh verejného obstarávateľa:
Obec - §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov. Hlavný predmet činnosti: samospráva.

1.2 NUTS kód:

SK042 Košický kraj

2) Predmet zákazky :
2.1 Názov zákazky:

„Veľkokapacitné kontajnery na vývoz TKO“

2.2 Druh zákazky:

tovar, výber dodávateľa

2.3 Miesto realizácie zákazky: Mesto Sečovce
2.4 Stručný opis zákazky: Tovar – Predmetom zadávania zákazky je tovar špecifického určenia
súvisiaci s zhotovením zariadenia „veľkoobjemového kontajnera“ na odvoz komunálneho
odpadu, najmä stavebného. Charakter predmetu zákazky - montážno-konštrukčného charakteru.
Zhotovenie veľkoobjemového kontajnera sa požaduje podľa technického opisu, avšak ako
jedinečný v originálnom vyhotovení jeho manipulácie pre vyklopenie na z dvojbodového
ramenového nakladača – reťazový typ.. Vyhlasovateľ súťaže požaduje predviesť model na
ktorom je možné odskúšať vyklápanie a zneprístupnenie nepovolaným osobám.. Návrh
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predvádzacieho modelu, technického riešenia vychádza z prevádzkových pomerov verejného
obstarávateľa a to najmä zo znečistenia okolia kontajnerov typovej rady otvoreného kontajnera.
Technická špecifikácia predmetu zákazky:
Typová rada: - veľkokapacitný kontajner na vývoz komunálneho odpadu, stavebnú súť a domáci veľkoobjemový
odpad. Podmienkou modelu je uzatvorenie „kontajnera“ z dôvodu jeho umiestnenia na bežne dostupnom mieste
s výhradou obslužnosti a nedoveleným vstupom neoprávnených osôb.
Návrh technického riešenia:
- vaňový kontajner (zberná nádoba) atypickej rady s objemom 6,5 – 7,2 m3
- konštrukčné prevedenie podľa typovej rady PDM - otvorený
- rozmery prispôsobené : 3800x1950x1500 mm /dxšxv/
- pohotovostná hmotnosť do 900 kg
- podlahový plech hr. min. 6 mm
- steny kontajnera – plech hr. min. 4 mm
- uzatváracie a uzamykateľné veko dekel/ hr. plechu min. 2 mm
Prevedenie :
- symetrické (dve pružné veká/dekle/,zaistené retiazkou a vyklápači hák
/kiplager/ : trojitý, priemer 45 mm na oboch koncoch
- 4 x upínači hák priemer 40 mm pre ramenový nakladač
Ostatné súčasti zariadenia budú vyplývať z technických noriem
prevádzky takého to zariadenia. Verejný obstarávateľ vyššie
uvedené vlastnosti predmetu zákazky ako aj požiadavku na
predvedenie funkčného modelu, podobného výrobku spracoval na
základe potreby mať k dispozícií výrobok s osobitným režimom
prevádzky (uzamykateľnosť výrobku a vyklopiteľnosť na
dvojbodovom ramennom nosiči kontajnerov) zohľadňujúce
špecifiká prevádzky v podmienkach mesta Sečovce a s vysokou
mierou prítomnosti segregovaných občanov.
Originalita technického riešenia kontajnera spočíva v otvaraco-výklopnom systéme spodnej bočnice
s uzamykateľným vekom a otvorom cca 50x50 cm pre vkladanie odpadu; čo predstavuje nie bežne dostupný
tovar na trhu.

Vyhlasovateľ súťaže neorganizuje, avšak umožňuje uchádzačovi /zhotoviteľovi/ obhliadku
miesta manipulácie, aby si uchádzač osvojil manipulačný priestor a následne formou ocenenia
jeho návrhu (svojho návrhu), predložil cenovú ponuku do súťaže. Pre záujemcov, ktorí
prejavia záujem o vykonanie obhliadky manipulačného priestoru, je kontaktnou osobou
primátor mesta MVDr. Jozef Gamrát, tel.: 0905 795 083, e-mail: jozef.gamrat@secovce.sk.
2.5

3)

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
34220000-5
34221000-2
34928480-6
42418940-0
44613800-8
44618300-8

Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery
Špeciálne mobilné kontajnery
Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
Zariadenia na manipuláciu s kontajnermi
Kontajnery na odpadový materiál
Zátky, uzávery, vrchnáky kontajnerov a veká

Predpokladaná hodnota zákazky § 6 ZVO:
Východiskovým údajom pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky je prieskum trhu na
určenie PHZ vykonaný verejným obstarávateľom v predchádzajúcom období s hodnotou :
PHZ spolu: 18.960,00 € bez DPH
Predpokladaná hodnota očakávanej dodávky predmetu zákazky vo výške 18.960,00 eur bez
DPH je cena za 12 ks kontajnerov opísaných v bode 2.4 tejto výzvy.
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4) Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie je. Uchádzač predkladá ponuku na komplexné riešenie predmetu zákazky.

5) Možnosť predloženia variantných riešení:
Umožňuje sa. Je potrebné predložiť model : technické riešenie navrhovanej alternatívy.

6) Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:
Typ zmluvy: Kúpna zmluva
Lehota dodania premetu zákazky: 6 mesiace od podpisu (nadobudnuti jej účinnosti) .

7) Právne, ekonomické, finančné a technické informácie:
7.1) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v
ktorých sa uvádzajú:
7.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových zdrojov Mesta Sečovce.
7.2 Podmienky financovania a platobné dojednania sú špecifikované a určené v Návrhu Kúpnej
zmluvy, ktorú doplňuje uchádzač vo svojom návrhu a je súčasťou tejto výzvy na súťaž.
7.3 Fakturácia dodávateľa za predmet zákazky bude splatná/uhradená:
- jednou konečnou faktúrou – splátkou, alebo
- čiastkovými faktúrami, podľa dodaných množstiev.
7.4 Uchádzač oceňuje hodnotu diela podľa ním predloženého opisu technického riešenia
konštrukčných prvkov navrhovaného „kontajnera“ – predmetu zákazky, konštrukcie s uvedením
technickej špecifikácie výrobkov, materiálu alebo obchodného názvu zabudovaných prvkov, ak je
to relevantné, resp. vyplýva z textu výkazu výmer.

8) Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky:
8.1. Osobné postavenie a podmienky účasti musí uchádzač preukázať:
Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa vyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej ako: „ZVO“), ktorými sa preukazuje splnenie podmienok osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a) Dokladom o oprávnení podnikať v oblasti stavebnej výroby, (Výpis zo ŽR alebo OR o
podnikateľskej činnosti resp. iný adekvátny doklad ) s obsahom povolenej činnosti v oblasti
premetu zákazky.

8.2. Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa §
33 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov sa neuplatňuje.

8.3. Technická alebo odborná spôsobilosť:
8.3.1

Technickú a odbornú spôsobilosť na účasť vo verejnom obstarávaní v súlade s § 34 ods. 1 písm. b)
ZVO preukáže uchádzač:
- referenciou – predložením/prevedením typového modelu „objemového kontajneru o kapacite 7
m3 s hrubostennou podlahou), ktorý je možné považovať za predmet zákazky obdobného
charakteru ako je požadovaný predmet zákazky.
Poznámka: uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah resp.
stavebno-technické dielo budú realizovať ako skupina.

9)

Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
Súťažné podklady osobitného určenia – nie sú k dispozícií. Obstarávateľ zazmluvní zhotoviteľa
podľa ponuky uchádzača uvedenej v časti „Kritéria na hodnotenie ponúk §44 ZVO“.

10)

Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Lehota na predloženie súťažnej ponuky do:
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Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

v listinnej podobe; v zalepenej obálke !!!

Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce

11)

Pokyny na zostavenie a predloženie cenovej ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH.
(Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH
upozorní).

12)

Obsah predkladanej ponuky uchádzača:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

13)

Označenie obálky ponuky: „Kontajnery TKO“ „Súťaž – Neotvárať!“
Identifikačný list uchádzača
Príloha č. 1 - vyhlásenie uchádzača k transparentnosti podľa predlohy
Príloha č. 2 – návrh uchádzača na plnenie kritérií podľa predlohy
Kópia dokladu o oprávnení podnikať, (kópia nemusí byť úradne overená)
Obchodné podmienky - návrh zmluvy podpísaný́ osobou oprávnenou konať v mene uchádzača

Vyhodnocovanie ponúk:
Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt a uskutoční sa bez prítomnosti uchádzačov, ale
s umožnením účasti predkladateľov ponúk alebo poverených zástupcov. Predpokladom úspešného
vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto výzvy na
predkladanie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom písomne, emailom, alebo poštou.

14)

Kritéria na hodnotenie ponúk §44 ZVO:
Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie ponuky/úspešnosti uchádzača stanovil jedno kritérium:
Kritériom č.1 – najnižšia cena s DPH za komplexnú dodávku . . . . . . . . – váha kritéria 100 bodov

i1) Cena: BCA =
.

[(cenamin / cenanávrh) * (bodymax)] - za celý predmet zákazky podľa ocenenia
fakturačných položiek (celku).
Max. počet bodov – 100 bodov

15)

Doba platnosti ponuky uchádzača:

16)

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

31.05.2018

Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa nasledujúcich pravidiel:
- vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok
účasti týkajúcich sa osobného a technického postavenia záujemcu/uchádzača podľa § 53 zákona
o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.
Verejný obstarávateľ podľa § 53 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného
obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné vyhlásenia, potvrdenia,
doklady a dokumenty, nepredložil požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty alebo
poskytol nepravdivé/skreslené informácie alebo sa neriadil obsahom tejto výzvy, najmä nedodržal
podmienky podľa obsahového znenia uvedené v tejto výzve a v prílohách tejto výzvy na súťaž.
S uchádzačom, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky uvedené vo Výzve na predkladanie
ponúk Verejný obstarávateľ uzavrie Kúpnu zmluvu v lehote viazanosti ponúk. V prípade, ak úspešný
uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil
druhý alebo tretí v poradí.

17)

Počet príloh celkom - 4:
Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 2 – Ponuka na plnenie kritérií
Príloh č. 3 – Návrh obchodných podmienok
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18)

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Objednávateľ si vyhradzuje právo v rámci cenovej ponuky uchádzača požiadať o doplnenie, resp.
technické prepracovanie určitej časti ponuky v prípade, že takáto požiadavka vyplynie z procesu
posudzovania vykonávania stavebných prác.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces zadávania zákazky aj bez zadania
zákazky, ak sa zmenia podmienky, ktoré v čase zadávania zákazky nemohol predpokladať.
Osoba poverená výkonom verejného obstarávania vo veciach technických a procesných: Ing. Milan
Filip, +421 (0) Tel.: 0918 993 095, e-mail: milan.filip@secovce.sk
V Sečovciach, dňa 13.03.2018

___________________________
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
vyhlasovateľ verejného obstarávania
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Mesto Sečovce – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Sídlo: Mestský úrad Sečovce, Nám sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

49/2018
Dokument č.: 3.1

Tel.:+421/56678 24 37; E-mail.: milan.filip@secovce.sk

Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača
Uchádzač:
Názov a sídlo:
Osoba oprávnená konať za uchádzača:
Kontaktné údaje uchádzača:

Tel.:// Mobil:
e-mail:

Verejný obstarávateľ:
Mesto Sečovce
Mestský úrad, nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

Názov a sídlo:
Názov predmetu zákazky:
Postup zadávania zákazky:

Veľkoobjemové kontajnery na vývoz TKO
Postupom podľa §117 ZVO (343/2015 Z.z.)

VYHLÁSENIE
1. Vyhlasujem/-me, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky so skráteným názvom
zadania: „Veľkoobjemové kontajnery na vývoz TKO“, zadávanou Mestom Sečovce.
2. Vyhlasujem/-me, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke na vyššie uvedený predmet
zákazky sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujem/-me, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky
subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile
verejného obstarávateľa v súlade s § 64 zákona o verejnom obstarávaní, okrem časti označených ako:
„Dôverné“.
6. Vyhlasujem(e), že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
7. Vyhlasujem, že nemáme v záujme zadať realizáciu predmetu zákazky alebo jej časti subdodávateľom.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok
stanovených Objednávateľom a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky pre zhotovenie
stavebného diela v množstve podľa predloženého rozpočtu na uvedený predmet zákazky. Zhotoviteľ vyhlasuje,
že disponuje všetkými potrebnými odbornými znalosťami, právomocami, skúsenosťami a kompetenciami k
tomu, aby uzavrel zmluvu o dielo na realizáciu vyššie uvedeného predmetu zákazky a tak splnil svoje záväzky
z nej vyplývajúce, najmä, nie však výlučne, v zmysle osobitných požiadaviek na jej plnenie .

V .............................. dňa ..............

..................................
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby
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Mesto Sečovce – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

49/2018
Dokument č.

3.2

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke)

Návrh na plnenie kritérií
údaje, ktoré budú vyhodnocované/zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 52 ods. 6 zák. č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj ako „ZVO“)

Verejný obstarávateľ:
Názov predmetu zákazky:
Postup zadávania zákazky:

Mesto Sečovce, Mestský úrad Sečovce, nám. sv. Cyrila a
Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
Veľkoobjemové kontajnery na vývoz TKO
Postupom podľa §117 ZVO (343/2015 Z,z,)

Názov firmy / organizácie:
Adresa/sídlo organizácie:
IČO // IČ DPH:
Podnikateľská činnosť (OR-ŽR):

IČO:

IČ DPH:

Tel.:

Mobil:

Vypracoval (meno a priezvisko):
Dátum:
Tel.: // Mobil. tel.:
e-mail:

Kritérium č. 1:
P.č.

Najnižšia celková cena v Eur za dodávku predmetu zákazky ako celku:
Opis predmetu ocenenia

Cena bez DPH

1.

Veľkokapacitný kontajner na vývoz TKO – 7 m3 – 1 ks

2.

Veľkokapacitné kontajnery na vývoz TKO (objemu od 6,5
do 7,2 m3 ) v počte 12 kusov a dodávke do 6 mesiacov

Cena s DPH

Cenová ponuka za komplexnú dodávku – 12 ks spolu

3.

Cena spolu:

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

Poznámka: Úspešnou ponukou je najnižšia cena s DPH
Príloha: Výkres s uvedením technickej špecifikácie výrobku podľa predkladaného návrhu a jeho ocenenia
Uchádzač predkladá návrh s uvedením jednotkovej ceny za uvedenú položku a celkovú cenu za
požadované množstvo. Ak predkladá alternatívu riešenia – ekvivalent; je potrebné uviesť výhody
ponúkanej alternatívy, resp. ekvivalentu s uvedením porovnateľnej špecifikácie definovaného rozsahu
predmetu zákazky a zlepšených konštrukčných položiek výrobku.

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

..........................................................................
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
Mesto Sečovce: „Kontajnery na vývoz TKO“ - výber dodávateľa
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Obchodné podmienky – Návrh zmluvy
KÚPNA ZMLUVA č. 49/2018/
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a doplnkov
Preambula: Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v súlade s §117 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, tak aby dodanie predmetu zmluvy
zodpovedalo požiadavkám verejného obstarávateľa bez utajovaných skutočnosti zmluvných
partnerov. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania.
Verejné obstarávanie bolo zverejnené //vyhlásené na webovej stránke verejného obstarávateľa
a boli oslovení traja potenciálny uchádzači.
ČLÁNOK I. - ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Kupujúci:
Identifikácia zmluvnej strany:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:
www-portál:

Mesto Sečovce
Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,
078 01 Sečovce
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
00331899
2020724343
VÚB a.s.
SK05 0200 0000 0000 1922 9622
Ing. Milan Filip, vedúci odboru výstavby
+421 918 993 095
milan.filip@secovce.sk
http://www.secovce.sk/verejne-obstaravanie.phtml?id3=99643

a
1.2 Predávajúci:
Identifikácia zmluvnej strany:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Registrácia subjektu:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:
www-portál:
/ďalej aj ako „kupujúci “ a „predávajúci“ alebo „zmluvné strany“/
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I. Predmet zmluvy
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu
veľkoobjemový kontajner /“kontajnery“/, ktorý je v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy presne
špecifikovaný, previesť na neho vlastníctvo a na druhej strane záväzok kupujúceho zaplatiť v
prospech predávajúceho dohodnutú kúpnu cenu a kontajnery prevziať. Pod pojmom cena kontajnera
sa rozumie - cena na dvore sídla kupujúceho s predkupnou prehliadkou výrobku/tovaru na
výrobnom závode/prevádzke predávajúceho.
Predmetom prevodu vlastníckeho práva z predávajúceho na kupujúceho je veľkoobjemový
kontajner o objemu 6,5 -7,2 m3 s zosilnenou podlahou a systémom uzamykateľného zatvárania
podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. l (ďalej v texte už len ako „Kontajner“):
Špecifikácia predmetu zmluvy:
P.č.
1.

Názov a typ výrobku

Cena bez DPH
za 1 ks

Veľkoobjemový kontajner 6,5-7,2 m3

Množstvo
v ks

Cena bez DPH
v EUR

11.800,00

.1 ks.

11.800,00

?.4 ks .?

55.100,00

2.

Spolu cena za dodávku:

55.100,00

3.

DPH k cene:

20 %......1

4.

Spolu cena výrobku s DPH v Eur:

11111111

11111111
11111111

11111111

Slovom :
Súčasťou dodávky kontajnera je odovzdanie Návodu na používanie z ktorého vyplývajú záručné
podmienky bezporuchovej prevádzky a potvrdenie o skúške zaťaženosti výrobku resp.
normalizačný protokol alebo doklad o zhode certifikovaného výrobku vrátane zaškolenia obsluhy.
II. Kúpna cena a plnenie
Kúpna cena za predmet zmluvy bola stanovená na základe výsledku verejného obstarávania
(Informácia o výsledku verejného obstarávania podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní v platnom znení), spolu vo výške: . . . ,. . Eur s DPH. Jednotková cena za ks
(za jeden kontajner) je uvedená v čl. 1 tejto zmluvy - Predmet kúpy z dôvodu splatnosti každého
dodaného kusu aj samostatne.
Kúpna cena je splatná nasledovne:
100% do 30 dní po dodaní časti predmetu kúpy, za ktorú sa kúpna cena platí.
Termín dodávky: do 30. 09. 2018 alebo podľa dohody.
Dispozičné právo a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho ihneď po
prevzatí predmetu kúpy od predávajúceho. Kupujúci je povinný prezrieť si dodaný výrobok kontajner a zariadenia označované aj ako príslušenstvo alebo výbava a písomne reklamovať u
predávajúceho zistené chyby a vady ihneď po odovzdaní a prevzatí kontajnera/ov s výbavou. Skryté
vady je potrebné reklamovať ihneď po ich zistení. Záručné opravy kontajnera/ov budú vykonávané
prostredníctvom firmy predávajúceho resp. nim splnomocnenej osoby pre vykonanie zásahov do
technickej jednotky.
III. Záručné podmienky
Predávajúci/dodávateľ ručí za predaný výrobok/kontajner v súlade so všeobecne platnými
záručnými podmienkami po dobu 48 mesiacov, odo dňa uvedenia do prevádzky, pokiaľ Záručný list
neurčuje viac. Predávajúci však neručí za poruchy vzniknuté nevhodným zaobchádzaním,
prevádzkovaním a nevhodnými zásahmi do jednotlivých časti konštrukcie výrobku/kontajnera,
zámenou materiálov, dielov, ktoré neboli dodané od predávajúceho. Okrem preukázateľných
výrobných, montážnych a materiálových chýb nepreberá predávajúci záruky na bežné
opotrebovanie kontajnera počas prevádzky.
Mesto Sečovce: „Kontajnery na vývoz TKO“ - výber dodávateľa

Strana 9 z 11

IV. Záručný servis
Predávajúci je povinný bezplatne vykonať v rámci záručného servisu na vyžiadanie odberateľa
záručný servis svojimi servisnými pracovníkmi, ktorí posúdia poruchy a stanovia postup opravy. V
prípadoch, ak je príčinou poruchy preukázateľná výrobná, materiálová alebo montážna chyba o
ktorej bude rozhodnuté na základe odborného posúdenia poškodeného dielu servisným
pracovníkom, potrebné náhradné diely budú poskytnuté bezplatne. Pre tieto prípady je potrebné,
aby kupujúci ohlásil reklamáciu. V ostatných prípadoch idú náklady na ťarchu odberateľa.
V. Zodpovednosť za vady
Predávajúci garantuje, že dodaný tovar odo dňa dodania po dobu 48 mesiacov bude spôsobilý k
dohodnutému účelu využitia a po túto dobu si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
Predávajúci sa zbaví zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dôsledku okolností, za ktoré je
zodpovedný kupujúci, nedodržanie návodu na obsluhu a údržbu, vykonávanie neoprávnených
zásahov a opráv.
VI. Pozáručný servis
Predávajúci poskytne pozáručný servis vrátane potrebných náhradných dielov na základe
požiadaviek kupujúceho, uplatnených záväznou objednávkou, v ktorej bude uvedená presná
špecifikácia náhradných dielov, vrátane katalógových čísel ak je to aktuálne zaslanou na e-mailovu
adresu predávajúceho.
VII. Ostatné dojednania
Pokiaľ kupujúci nesplní záväzok na zaplatenie ceny včas a riadne, je prevádzajúci oprávnený
požadovať od kupujúceho úrok u omeškania vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň
omeškania. Kupujúci je povinný tieto úroky na základe vystavenej faktúry zaplatiť.
Pokiaľ chce kupujúci pred dodaním kontajnera/-ov odstúpiť od podpísanej zmluvy, musí túto
skutočnosť predávajúcemu oznámiť včas.
Predávajúci má právo rozhodnúť sa, či bude trvať na splnení zmluvy alebo môže vziať odstúpenie
od zmluvy na vedomie a účtovať kupujúcemu storno poplatky vo výške 10 % z kúpnej zmluvy
zvýšenej o DPH.
Kupujúci je povinný zaplatiť storno poplatky do 14 dní od ich doručenia. Storno poplatok podľa
predchádzajúceho odseku sa neuplatní pri odstúpení od zmluvy v prípadoch upravených v
Obchodnom zákonníku / § 344 a nasl. /
Predávajúci vyhlasuje, že má oprávnenie na zhotovenie výrobku a jeho predaj v rozsahu tejto
zmluvy.
Kupujúci je oprávnený kontrolovať spôsob zhotovenia výrobku/kontajnera/ov priamo u výrobcu
počas celej doby výroby.
Predávajúci a Kupujúci sa dohodli a zaväzujú sa, že bezodkladne prijmú z overovania postupu
výroby nápravu na odstránenie zistených nedostatkov a to v lehote stanovenej kupujúcim.
Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho odovzdaním a zaplatením predmetu zmluvy. Faktúra je
uhradená až okamihom pripísania dlžnej sumy na účet zhotoviteľa/predávajúceho.
VIII: Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni
ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli
a na znak súhlasu s jej obsahom ju oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán podpisujú.
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13.2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riešia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne
riešiť rokovaním. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú ohľadne zmeny alebo zrušenia
záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, jedná zo strán požiada o rozhodnutie súd.
Táto zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Dva
výtlačky si ponechá kupujúci a jeden výtlačok si ponechá predávajúci.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy budú nasledujúce prílohy:
Príloha č.1 - Cenová ponuka úspešného uchádzača v rámci vykonaného verejného obstarávania.
Príloha č.2 - Technická špecifikácia kontajnera

V Sečovciach, dňa ...................

V Sečovciach, dňa .............................

Za Predávajúceho: ..............................

Za Kupujúceho:...............................
MVDr. Jozef Gamrát,
primátor mesta
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