Kúpna zmluva č. Z201510029_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove

Sídlo:

Janka Borodáča 18, 08301 Sabinov, Slovenská republika

IČO:

00149683

DIČ:

2020711308

IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:
1.2

+421 514520861

Dodávateľ:
Obchodné meno:

DONAUCHEM s r.o.

Sídlo:

Trnavská cesta 82/A, 82102 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31359248

DIČ:

2020317959

IČ DPH:

SK2020317959

Číslo účtu:

SK4711000000002676000253

Tel:

0249206501

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Dezinfekcia bazénovej vody na kúpalisku

Kľúčové slová:

dezinfekcia, bazén, voda, kúpalisko

CPV:

24312220-2 - Chlórnan sodný; 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

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• dezinfekcia bazénovej vody na letnom kúpalisku

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

množstvo

kg

5000

7500

koncentrácia na 1 liter

gram

130

150

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

balenie v sude

1 sud objem 50l s váhou 65 kg

2.4

Presne

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia, vyskladnenia a bez zálohovania obalov. Doprava a vyskladnenie sú zahrnuté v cene.
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Odber podľa potrieb kupujúceho na základe objednávky odovzdanej osobne, telefonicky, e-mailom, poštou, faxom, dodanie do 72
hodín po odovzdaní objednávky
Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke
Kupujúci uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry výhradne prevodným príkazom
prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho na bankový účet predávajpceho. Za deň úhrady sa považuje dátum odpísania
fakturovanej sumy z účtu kupujúceho
Predávajúci nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve
Zmluvné strany sa dohodli, že min. a max. množstvá odobratého tovaru sú len pravdepodobné a skutočne odobraté množstvo závisí
od potrieb kupujúceho. Zmluva zanikne uplynutím času aj keby kupujúci neodobral pravdepodobné minimálne alebo maximálne
množstvo
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade porušenia niektorého záväzku prevzatého
predávajúcim
Každá zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu v sedemdňovej výpovednej lehote, ktorá
začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.
Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu s tovarom aj všetky doklady potrebné k ďalšiemu nakladaniu s ním.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Sabinov

Obec:

Sabinov

Ulica a číslo:

bude určené v objednávke

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
16.6.2015 8:00:00 - 30.9.2015 18:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kg

Množstvo:

7500,0000

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 833,32 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 199,99 EUR
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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 5.6.2015 9:18:02
Objednávateľ:
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
DONAUCHEM s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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