
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z20159680_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

MŠK Púchov s.r.o.

1. mája 834/29, 02001 Púchov, Slovenská republika

36332500

2021774557

SK2021774557

SK1411000000002622703033

0424632440

Tel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

0905417807

Isola Bella s.r.o.

149, 95201 Žitavce, Slovenská republika

34143891

2020411745

SK2020411745

SK2902000000001934010354

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

Trávny koberecNázov:

trávny koberec

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

03100000-2 - Poľnohospodárske a záhradnícke produkty; 03144000-2 - Poľnohospodárske potreby;
03121000-5 - Záhradnícke produkty; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu);
77100000-1 - Poľnohospodárske služby; 77320000-9 - Údržba športových ihrísk; 77300000-3 -
Záhradnícke služby; 77310000-6 - Výsadba a údržba zelených plôch

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

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

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Dodanie trávneho koberca (predpestovaný trávnik) na zatrávnenie futbalových ihrísk (brankoviská), doprava trávneho
koberca a položenie koberca so všetkými potrebnými prácami.

•

Práce pozostávajú najmä z: vyrezanie pôvodného trávnika, zapieskovanie, položenie trávneho koberca, valcovanie,
hnojenie a ostatné práce s tým súvisiace.

•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

42cmvýška trávneho koberca

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

určený na profesionálne futbalové ihriská, vysoká odolnosť,
vysoké záťažové parametre

kvalita trávneho koberca

v bezburinnom stave, dostatočne zásobený živinami, rýchla
regenerácia trávnika,

kvalita trávneho koberca
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Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy a položenia koberca na mieste plnenia.

V prípade, ak má Predávajúci sídlo mimo územia Slovenskej republiky a je platcom DPH, Kupujúci má povinnosť v zmysle platných
právnych predpisov SR odviesť daň. Predávajúci teda v tomto prípade bude fakturovať len cenu bez DPH!

Keďže celková cena, ktorú Kupujúci zaplatí za predmet tejto zmluvy je jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk, je Predávajúci
(platca DPH) so sídlom mimo územia SR uvádzať svoju cenu tak, že k nej pripočíta 20% DPH, keďže túto DPH bude povinný odviesť
kupuúci c SR.

Celková cena zahŕňa dodanie a dopravu trávnych kobercov, ostatný potrebný materiál, nájom a použitie strojov a prístrojov a práce
potrebné na správne položenie trávnych kobercov.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

TrenčianskyKraj:

PúchovOkres:

PúchovObec:

ŠportovcovUlica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia Zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.2, účinná zo dňa 10.3.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

15.6.2015 7:00:00 - 19.6.2015 15:00:00

Jednotka: m2

Množstvo: 110,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 775,00 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 930,00 EUR4.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
Isola Bella s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
MŠK Púchov s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 2.6.2015 8:34:01

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1
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