
Kúpna zmluva č. Z201728396_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Veľké Ludince
Sídlo: Veľké Ludince 136, 93565 Veľké Ludince, Slovenská republika
IČO: 00307637
DIČ: 2021023730
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: +421905657964

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
Sídlo: Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak, Slovenská republika
IČO: 31681051
DIČ: 2020500724
IČ DPH: SK2020500724
Číslo účtu: SK0581000000196813150257
Telefón: 0587327483

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kontajnery a príslušenstvo k zbernému dvoru odpadu
Kľúčové slová: kontajnery, vozíky, váhy, zber odpadu
CPV: 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 44613800-8 - Kontajnery na 

odpadový materiál; 42415100-9 - Zdvižné vozíky; 42415200-0 - Pracovné vozíky; 
38311000-8 - Elektronické váhy a ich príslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Zabezpečenie zberu a separácie odpadov prostredníctvom kontajnerov a príslušenstva

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Položka č. 1 - Vaňový kontajner s vekom na zber skla a 
textilu ks 1

Položka č. 2 - Kontajner ABROLL ks 1

Položka č. 3 - Vaňový kontajner otvorený, na zber 
plastov, kovov, dreva, stavebného odpadu a biol. 
rozložiteľného odpadu

ks 5

Položka č. 4 - Závesný kontajner ks 6

Položka č. 5 - Paletovací vozík ks 1

Položka č. 6 - Stohovací vozík ks 1

Položka č. 7 - Plošinová váha ks 1

Strana 1 z 3 



Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 1 objem 5,5 m3

Položka č. 2 objem 24,3 m3

Položka č. 3 objem 10 m3

Položka č. 4
objem 10 m3, celozváraný, oceľový zváraný rám z ohýbaných 
profilov, podlaha - oceľový plech, hrúbka 5 mm, steny - oceľový 
plech hrúbka 3 mm, vodotesné

Položka č. 5
nízkozdvižný s váhou, váživosť min. 2 000 kg, zdvih min. 205 mm, 
výška nad podlahou 90 mm, dĺžka x šírka lyžín: max. 1220x178 
mm, celková šírka vozíka: max. 580 mm

Položka č. 6
nosnosť min 300 kg, kolesá: dušové priemer cca 260 – 280 mm, 
výška x šírka: max 1350 x 500 mm, rozmer lopaty: min 475 x 300 
mm

Položka č. 7 rozsah váženia: min. 3000 kg, rozmer plošiny: min. 1500 x 1500 
mm, rozmer nájazdovej plošiny: min. 1500 x 800 mm

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých položiek do 7 dní od 
uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa oznámiť obchodnú značku a typ jednotlivých druhov s presným číselným označením tovaru do 7 dní od 
uzatvorenia zmluvy

Požaduje sa aj uvedenie ceny s DPH a bez DPH

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

17.07.2017 08:00:00 - 31.08.2017 16:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 16,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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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: 25 816,66 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 30 979,99 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 16.06.2017 15:38:01

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

Dodávateľ:
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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