
Kúpna zmluva č. Z201923068_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Moča
Sídlo: Moča 168, 94637 Moča, Slovenská republika
IČO: 00306576
DIČ: 2021046698
IČ DPH:
Číslo účtu: SK2311110000001207407005
Telefón: 0357777990

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: UNIKOV NITRA, s.r.o. 
Sídlo: Lehotská 4, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 46920765
DIČ: 2023643512
IČ DPH: SK2023643512
Číslo účtu: SK70 1100 0000 0029 2788 6141
Telefón: +421905665236

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kovové kontajnery
Kľúčové slová: Kontajner
CPV: 44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kovový kontajner otvorený

2. Kovový kontajner otvorený

3. Kovový kontajner zatvorený

4. Kovový kontajner zatvorený

Položka č. 1: Kovový kontajner otvorený

Funkcia

Kovový kontajner na zber a prepravu separovaného odpadu kompatibilný s traktorovým hákovým nosičom kontajnerov ako 
Cargo Hook TNK-12 Tr

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Otvorený kontajner ks 3

Objem m3 5

Hrúbka podlahovej časti mm 4

Hrúbka bočnej steny, dverí a čela kontajnera mm 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Prevedenie Zadné dvojkrídle dvere s centrálnym zaistením
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Vnútorná povrchová úprava Min. 2 x základné lakovanie

Vonkajšia povrchová úprava Min. 2 x základné lakovanie + min. 2 x vrchné lakovanie

Ďalšia výbava kontajnera vybavený plachtovými háčikmi a pevným rebríkom

Položka č. 2: Kovový kontajner otvorený

Funkcia

Kovový kontajner na zber a prepravu separovaného odpadu kompatibilný s traktorovým hákovým nosičom kontajnerov ako 
Cargo Hook TNK-12 Tr

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Otvorený kontajner ks 3

Objem m3 7

Hrúbka podlahovej časti mm 4

Hrúbka bočnej steny, dverí a čela kontajnera mm 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Prevedenie Zadné dvojkrídle dvere s centrálnym zaistením

Vnútorná povrchová úprava Min. 2 x základné lakovanie

Vonkajšia povrchová úprava Min. 2 x základné lakovanie + min. 2 x vrchné lakovanie

Ďalšia výbava kontajnera vybavený plachtovými háčikmi a pevným rebríkom

Položka č. 3: Kovový kontajner zatvorený

Funkcia

Kovový kontajner na zber a prepravu separovaného odpadu kompatibilný s traktorovým hákovým nosičom kontajnerov ako 
Cargo Hook TNK-12 Tr

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Zatvorený kontajner ks 1

Objem m3 5

Hrúbka podlahovej časti mm 4

Hrúbka bočnej steny, dverí a čela kontajnera mm 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Prevedenie Zadné dvojkrídle dvere s centrálnym zaistením

Vhadzovacie dvierka min. 2 ks integrované do vrchnej časti kontajnera na každej strane,
rozmer min. 600 x 600 mm

Vnútorná povrchová úprava Min. 2 x základné lakovanie

Vonkajšia povrchová úprava Min. 2 x základné lakovanie + min. 2 x vrchné lakovanie

Položka č. 4: Kovový kontajner zatvorený

Funkcia

Kovový kontajner na zber a prepravu separovaného odpadu kompatibilný s traktorovým hákovým nosičom kontajnerov  ako 
Cargo Hook TNK-12 Tr

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Zatvorený kontajner ks 2

Objem m3 7

Hrúbka podlahovej časti mm 4

Hrúbka bočnej steny, dverí a čela kontajnera mm 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Prevedenie Zadné dvojkrídle dvere s centrálnym zaistením
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Vhadzovacie dvierka min. 2 ks integrované do vrchnej časti kontajnera na každej strane,
rozmer min. 600 x 600 mm

Vnútorná povrchová úprava Min. 2 x základné lakovanie

Vonkajšia povrchová úprava Min. 2 x základné lakovanie + min. 2 x vrchné lakovanie

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Objednávateľ na základe predložených dokumentov rozhodne či ponúknuté tovary spĺňajú minimálne kvalitatívne požiadavky. 
Ak dôjde k rozporu prípadne z predložených dokumentov nebude možné zhodu posúdiť, Objednávateľ vyzve Dodávateľa na 
doplnenie predložených dokumentov.

Ak po doplnení dokumentov nie je možné jednoznačne posúdiť zhodu s požiadavkami. Objednávateľ má právo jednostranne 
od tejto zmluvy odstúpiť.

Nesplnenie povinnosti podľa bodov Osobitných požiadaviek na plnenie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto 
zmluvy a má za následok právo objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy.

Ak výsledok kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti zmluvy v 
súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami elektronického trhoviska. Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy nemôže 
dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom (dodávateľom) stane účinnou. Po doručení správy z kontroly verejného 
obstarávania prijímateľ (objednávateľ) bezodkladne upozorní na túto skutočnosť dodávateľa.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Moča
Ulica: 168

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.08.2019 08:00:00 - 30.09.2019 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
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Požadované množstvo: 9,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , 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: 17 153,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 20 584,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z201923068

V Bratislave, dňa 25.07.2019 12:04:01

Objednávateľ:
Obec Moča
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
UNIKOV NITRA, s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z201923068


Zákazka


Identifikátor Z201923068


Názov zákazky Kovové kontajnery


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/243636


Dodávateľ


Obchodný názov UNIKOV NITRA, s.r.o.


IČO 46920765


Sídlo Lehotská 4, Nitra, 94901, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 23.7.2019 9:05:21


Hash obsahu návrhu plnenia dBj2hrutJNh3aTijahfjXOcd3YXZfF7VarJV4RoCPfY=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Funkčná a technická špecifikácia ponúkaných kontajnerov Z201923068.doc
KAA-7m3-1.jpg
KAA-7m3.jpg







UNIKOV Nitra  spol. s r.o.     Lehotská 4,  Nitra  949 01


        E mail: unikov@unikov-nitra.sk












    Tel. : +421(0) 37/6555 485


Vec: Funkčná a technická špecifikácia ponúkaných kontajnerov
V Nitre 23.07.2019


1. Kontajner 5m3 otvorený 
Typ kontajnera:  KAA-5m3



3ks




Vnútorné rozmery kontajnera:  4300x2100x600mm      



Vonkajšie rozmery kontajnera: 4500x2250x800mm



2. Kontajner 7m3 otvorený 
 Typ kontajnera: KAA-7m3



3ks




Vnútorné rozmery kontajnera:  4300x2100x800mm      


Vonkajšie rozmery kontajnera: 4500x2250x1000mm


TECHNICKÝ POPIS



KONTAJNERY SÚ CELOZVÁRANÉ !!!


Kontajner má hákový systém na nakladanie výška háku 1000mm


Hlavné nosníky kontajnera INP140


Nosníky naťahovacieho háku INP 120


Plášť kontajnera, dvere a čelo sú z plechu hr. 3mm


Podlaha a spodné oblúky kontajnera sú z plechu hr. 4mm. 


Plech akosti St. 11 375


Bočné výstuhy sú z ohýbaných U-profilov 50/100/50 vzdialených od seba 1500mmm


Horný profil kontajnera TR 89/3mm



Kontajner má zadné dvojkrídlové dvere, otvárateľné o 270º s upevnením o bok kontajnera


Dvere sú opatrené centrálnym bezpečnostným zatváraním



Bočné otváranie dverí kontajnera pre zvýšenie bezpečnosti pri vysýpaní kontajnera



Všetky otočné časti kontajnera sú vybavené mazničkami 8x1


Plachtové háčiky – dookola kontajnera



Pevný rebrík na čele kontajnera



Výrobný štítok: typ kontajnera, objem, hmotnosť, nosnosť a výrobné číslo.


Povrchová úprava: z vonkajšej a vnútornej strany kontajnera 2x základný syntetický náter  z vonkajšej strany kontajnera 2x vrchný syntetický náter, odtieň RAL (podľa výberu bez príplatku)


3. Kontajner 5m³ - zatvorený s bočnými vhadzovacími otvormi

   
1ks



   Typ kontajnera: KAA-5m3-zd


Vnútorné rozmery kontajnera:  4300x2100x600/900mm      


Vonkajšie rozmery kontajnera: 4500x2250x800/1100mm



4. Kontajner 7m³ - zatvorený s bočnými vhadzovacími otvormi


2ks



   Typ kontajnera: KAA-7m³-zd


Vnútorné rozmery kontajnera:  4300x2100x800/1100mm      


Vonkajšie rozmery kontajnera: 4500x2250x1000/1400mm





IČO: 46 920 765  IČDPH: SK2023643512


www.kontajner.sk



UNIKOV Nitra  spol. s r.o.     Lehotská 4,  Nitra  949 01


        E mail: unikov@unikov-nitra.sk












    Tel. : +421(0) 37/6555 485


TECHNICKÝ POPIS



KONTAJNERY SÚ CELOZVÁRANÉ !!!


Kontajner má hákový systém na nakladanie výška háku 1000mm


Hlavné nosníky kontajnera INP140



Nosníky naťahovacieho háku INP 120


Plášť kontajnera, dvere a čelo sú z plechu hr. 3mm 


Podlaha a spodné oblúky kontajnera sú z plechu hr. 4mm. 


Zatvorený kontajner


Horná časť kontajnera s integrovanými vhadzovacími otvormi 2x2ks dvierok 600x600mm je z plechu hrúbky 3mm



Plech akosti St. 11 375


Bočné výstuhy sú z ohýbaných U-profilov 50/100/50 vzdialených od seba 1500mmm


Kontajner má zadné dvojkrídlové dvere, otvárateľné o 270º s upevnením o bok kontajnera


Dvere sú opatrené centrálnym bezpečnostným zatváraním



Bočné otváranie dverí kontajnera pre zvýšenie bezpečnosti pri vysýpaní kontajnera



Všetky otočné časti kontajnera sú vybavené mazničkami 8x1


Výrobný štítok: typ kontajnera, objem, hmotnosť, nosnosť a výrobné číslo.


Povrchová úprava: z vonkajšej a vnútornej strany kontajnera 2x základný syntetický náter  z vonkajšej strany kontajnera 2x vrchný syntetický náter, odtieň RAL (podľa výberu bez príplatku)


5. Doprava kontajnerov Nitra – Moča




9ks


CERTIFIKÁCIA


Vyhlásenia o zhode sú súčasťou dodávky kontajnerov


Róbert Gajdoš – konateľ spoločnosti






IČO: 46 920 765  IČDPH: SK2023643512


www.kontajner.sk
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