Kúpna zmluva č. Z201532465_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Nižná Polianka

Sídlo:

Nižná Polianka 47, 08636 Nižná Polianka, Slovenská republika

IČO:

00322423

DIČ:

2020623330

IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:
1.2

+421 904500265

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Ivana Baňasová - ERNYMAK.sk

Sídlo:

Harhaj 49, 08645 Harhaj, Slovenská republika

IČO:

45271852

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

0911270942

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:
Kľúčové slová:

Gabiony pre projekt „Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy Ondava pre život“
gabion, gabiony, drôtené gabiony

CPV:

44313000-7 - Kovové pletivo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Drôtené gabióny, 1,0m x1.0m, drôt pozinkovaný, mäkký, d=4.00 mm

kg

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

2.4

Minimum

Maximum

Presne
10000

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Predmetom zákazky je dodávka drôtených gabionov v rámci projektu „Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky
Ondavy - Ondava pre život“.
Predmet zákazky musí byť dodávaný do centrálneho skladu obecného podniku Nižná Polianka, ktorý sa nachádza v areáli PD
Šarišské Čierne. Dodávky sa budú uskutočňovať na dennej báze v období 10/2015 - 12/2015.
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Objednávateľ bude najneskôr 24 hodín pred termínom dodávky oznamovať množstvo, kvalitu a druh tovaru, ktorý má byť pre tento
termín dodaný.
V cene materiálov musia byť zahrnuté všetky náklady dodávateľa na zriadenie a prevádzkovanie konsignačného skladu a dopravné
náklady na dodanie do centrálneho skladu objednávateľa.
Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre
život“, financovaného z Grantov EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať
kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s
platnými právnymi predpismi SR.
Kontrolnými subjektmi sú aj Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný
mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora
Nórskeho kráľovstva.
Kontrolnými subjektmi sú aj kontrolné orgány a orgány oprávnené na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR.
Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, budú zverejnené na webových stránkach
eeagrants.sk, norwaygrants.s a objednávateľa.
Ak nebudú dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu dodávateľa a objednávateľ bude povinný vrátiť poskytnutý projektový
grant, je dodávateľ povinný uhradiť škodu vzniknutú objednávateľovi v plnej výške.
Ak sa preukáže, že pri získaní zákazky sa dodávateľ dopustil kolúzneho konania, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber
víťazného uchádzača, a objednávateľ bude povinný vrátiť poskytnutý projektový grant, je dodávateľ povinný uhradiť škodu vzniknutú
objednávateľovi v plnej výške.
Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť až po preukázaní a preverení majetkovej účasti podľa § 26a zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť až po predložení Čestného vyhlásenia dodávateľa, že každý subdodávateľ
spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom je povinný dodávateľ najneskôr v deň,
ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, predložiť objednávateľovi písomné oznámenie o zmene
subdodávateľa.
Oznámenie o zmene subdodávateľa musí obsahovať identifikačné údaje a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo
najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade porušenia povinnosti dodávateľa týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny má objednávateľ právo odstúpiť od tejto
zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3 % z ceny predmetu zákazky za každé porušenie uvedených povinností a to aj
opakovane.
Uzatváranie dodatkov k zmluve sa riadi ustanoveniami § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predmet zákazky sa bude financovať z požadovaného nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ (projekt
„Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život“) a finančných prostriedkov z rozpočtu
verejného obstarávateľa.
Cena za dodanie predmetu zákazky bude stanovená ako cena celkom, vrátane DPH a je NEMENNÁ. Všetky náklady, ktoré vzniknú
dodávateľovi nad rámec tejto ceny znáša sám dodávateľ bez možnosti akejkoľvek úhrady zo strany objednávateľa.
Faktúra sa môže vystaviť až po kompletnom dodaní predmetu zákazky v požadovaných termínoch, kvalite a množstve. Objednávateľ
neposkytuje žiadne zálohy ani preddávky.
Platba prebehne bezhotovostne v jednej sume po kompletnom a uspokojivom dodaní predmetu zákazky a vystavení faktúry, na účet
uvedený vo faktúre. Úhrada prebehne do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry.
Sankcia za omeškanie s dodaním požadovanej položky pre daný deň sa stanovuje na 100 € za položku a každý začatý deň
omeškania.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský
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Prešovský

3.2

Okres:

Bardejov

Obec:

Šarišské Čierne

Ulica a číslo:

Poľnohospodárske družstvo Šarišské Čierne

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
11.11.2015 10:00:00 - 31.12.2015 15:00:00

3.3

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kg

Množstvo:

10000,0000

3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , 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: 31 220,25 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 37 464,30 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 2.11.2015 11:04:03
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Objednávateľ:
Obec Nižná Polianka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Ivana Baňasová - ERNYMAK.sk
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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