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ľÁvnn ZMLUvY

Kúpna zmluva

uzawetá,podľa $ 409 a nasl. zákonač).5I3lt99I Zb. obchodný zákonrlíkv znení
neskoľších predpisov (ďalej v texte ako ,,zmluvď', v príslušnom gľamatickom tvaľe)

Zmluvné stľany

ďalej v texte ako ,nKupujúcĺo'o v pľíslušnom gľamatickom tvaľe

Kupujúci:
Názov:
adľesa:
Štatutárny zásfiąca:
ICO:
DIČ:
Balrkové spojenie:
Číslo úětu / IBAN:
Tel./fax:
emailová adľesa:

Pľedávajúcĺ:
obchodné meno:

Sídlo/miesto podnikania:
Krajina:
Statutámy ztlstupca
Konanie:
IČo:
DIČ:
IČ ppH:

Bankové spojenie:
Číslo účtu i IBAN:
Registrácia:

Tel./fax:

emailová adresa:

TEKoSospol. s ľ.o.
P artiztłnska 1089 12, 90 1 0 1 Malacky
Ing. Juraj Schwaľz
34rr1832
20203s7878
Pľima Banka Slovensko
sK56 5600 0000 0032 0903 0001

Elkoplast Slovakia s.ľ.o.
Paľtizanska 493180,914 5 1 Tľenčianske Teplice
Slovensko
Bc.Hrádelová _ konateľka

36851264
202247 1352
sK202 247 r3s2
ČSoB, a.s.

sK27 7500 0000 0040 0561 2717

032164 91329 ,0911 410 200

elkoplast@elkoplast.sk

ďalej v texte ako ,,Pľedávajúcĺ", v pľíslušnom gľamatickom tvaľe

Preambula

Zmluvné stľany uzatvarajűtlito zmluw nazźlklade výsledku pľocesu verejného obstaľávania
nadlimitnej zákazky vyhlásenej Kupujúcim v súlade s ustanoveniami zákona ě. 34312015 Z.z.
o veľejnom obstaľávaní ao zmene a doplnení niektoých zákonov v platnom znení.



Čl.l
Pľedmetu zmluvy

l.Pľedmetom zmluvy je kúpa adodanie predmetu kúpy podľa Pľílohy č. 1 tejto kúpnej

zmluvy _ opis pľedmetu zákazky. Tovaľ sa Pľedávaj ucí zaväzuje dodať vo vyhotovení, s

výbavou a spľievodnou dokumentáciou minimálne v zmysle špecifikácie uvedenej v tejto

pľí1ohe.

2. Pľedávajúci sazaväzuje dodat'Tovaľ špecifikovaný v bode l. článku I (ďalej vtexte ako

,,Tovaľ", v príslušnom gramatickom tvare ) a Kupujúci sa zavazuje Tovar prevziať a

zap|aÍiť za Tovar dohodnutú kúpnu cenu, všetko za podmienok dohodnutých v tejto

zmluve.

CI. II
Kúpna cena

1. Kúpna cęnaZadodanieTovarujestanovenápodľa$ 3 zákonaNRSR č, 1811996Z.z.o

cenách, v zneni neskorších pľedpisov, vyhlášky MF SR č,. 87lt996 z. z., ktorou sa

vykonáva zákonNR SR č,. 1sl1996 Z,z. o cenách ako maximálna kúpna cena je:

Cena bez DPH 90.190 Euro
DPHŻ)% 18.038 Euro
Cena s DPH 108.228 Euľo

Podľobnejšia špeciťrkácia ceny je určená v Prílohe ě. 2 tejto zmluvy _ ocenený

štruktuľovaný ľozpoěet.

2. Kúpnou cenou sa ľozumie maximálna kúpna cena vrátane všetkých poplatkov súvisiacich

s dodaním Tovaru, a to najmä colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia

sluŽieb spojených s dodávkou Tovaľu (náklady na dopravu, poistenie resp. iné náklady)

avľátane vykonania pľedpľedajného sęrvisu a zaškolenia.

3. Zmeniť výšku dohodnutej kúpnej ceny podľa tejto zmluvy je moŽné len v pľípade zmeny

výšky dane zpridanej hodnoty pľípadne v dôsledku zmęny právnych predpisov

upľavujúcich výšku cla, dane prípadne iných zákonných poplatkov.

Čl. ul
Platobné podmienky

1' Platba zaTovar sa realizuje bezhotovostne pľevodnýmprikazom na účet Pľedávajúceho,

na zák|ad,e faktúry vystavenej Pľedávajúcim a doručenej Kupujúcemu, po pľevzatí

Tovaru Kupujúcim.

2. Platobné podmienky boli dohodnuté tak, Že Kupujúci sa zavazuje kúpnu cenv za Tovaľ

podľa tejto zmluvy uvedenú v bode 1, článku II zmluvy zaplatiť na základe faktúry

vystavenej dodávatel'om po protoko láľnom odovzdaní a pľev zati Tovaľu.

,ľ/
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Podmienkou vystavenia faktúry musí byt'zmluvnými stľanami podpísaný Pľebeľací

pľotokol o prevzatí Tovaru vystavený v súlade s bodom 3. článku IV. tejto zmluvy.

Miestom pľe doručovanie faktury s pľílohou v písomnej foľme je adresa Kupujúceho

uvedená v ztůiavitejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné stľany nedohodnú inak. Pľedávajúci
je povinný doruěiť Kupujúcemu faktúru v minimálne štyroch lyhotoveniach.

Pľedávajúcim pľedložená faktilra k uhľade musí obsahovať zákonom stanovené

náležitosti. Zmluvĺé stľany sa dohodli, že fakt'lramusí obsahovať najmä:

a) né-zov Tovaruo
b) deň dodania,
c) predmet úhrady,

ó iČo pľedĺvajúleho, obchodné męno pľedávajúceho, DIČ predávajúceho, IČDPH
pľedávajúceho,

e) identifikáciu zmluvy (prípadne dodatku k zmluve), ITMS kóđ pľojektu, v rámci
koľého sa dodanie tovaľov realizuje

Đ ěiastkukúhľade,
s) DPH,
h) splatnosť faktúry

Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa ich ľiadneho doručenia. Zmluvné stľany

pľehlasujú, že uvedęná lehota vzhľadom na poskytnutie finančných zdľojov zo

štruktuľálnych fondov EÚ nie je v hĺubom nepomeľę k pľávam a povinnostiam

vyplývajúcimzo záväzkovéIlo vzťahupre veľiteľa podľa $ 369d obchodného

zakonníka SR.

Ak faktúľa doručená Predávajúcim nespĺňa ztlkottrĺé podmienky v zmysle osobitného

pľedpisu ľesp. podmienky dohodnuté touto zmluvou, je Kupujúci opľávnený faktúru wźLtiť

Pľedávajúcemu na prepľacovanie. V takomto pľípade nie je Kupujúci v omeškaní so

zaplatením kúpnej ceny Predávaj úc emu.

člľ
Dodacĺe podmienky

Pľedávajúci je povinný Tovaľ dodať najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia

účinnosti tejto zmluvy. Presný deň a hodinu dodania Tovaľu sa stanoví po dohode

zmluvných stľán.

Dohodou o pľesnom dni a hodine dodania Tovaru sa ľozumie, že Pľedźwajúci písomne

alebo pľostľedníctvom emailu oznámi Kupujúcemu deň a hodinu dodania Tovaľu

najmenej sedem dní pľed samotným dodaním Tovaľu. Pre pľípad, ak absenĘe

objektívna skutočnosť vyluěujúca ptevzatie tovaľu Kupujúcim' je Kupujúci povinný

písomne alebo pľostľedníctvom emailu deň a hodinu dodania Tovaru potvľdiť.

Potvrdenie dřn ahodiny dodania Tovaľu zo stľany Kupujúceho je nevyhnutnou

podmienkou pre odovzdanie Tovaľu.

Pľedávajúci je povinný dodať Tovaĺ, ktoľý je špeciÍikovaný v tejto zmluve ĺový abez

vád, v bezchybnom a plne funkěnom staveo v požadovanej a deklaľovanej kvalite a pri
J
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odovzdávaní Tovaĺu ľesp. pred podpisom Prebęracieho pľotokolu je Predávajúci

povinný pľedviesť jeho funkčnosť.

o dodaní Tovaľu Pľedávajúcim a jeho prcvzatí Kupujúcim spíšu Zmluvné stľany

písomný Prebeľací pľotokol. Pľebeľací pľotokol na znak súhlasu s obsahom osoby

oprávnené konď v mene Pľedávajúceho a Kupujúceho podpíšu.

Podpisom Pľebeľacięho pľotokolu osobami opľávnenými konať v mene Kupujúceho

asúčasne osobou oprávnenou konať vmene Predávajúceho sa považuje Tovar za

dodaný. Kupujúci nie je povinný pľebeľací pľotokol podpísať, a to najmä ak Tovaľ
vykazuje zjavné vady pľípadne vykazuje viditel'né znaky poškodenia pľípadne ak

predávajúci odmietne predviesť funkčnosť Tovaľu pred pľevzatím Kupujúcim.

Čl. v
Záruka

1. Predávajúci vyhlasuje, že pteberá zźlvazok, že ďodaý Tovaľ bude spôsobilý na pouŽitie

na obvyklý účel a že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti minimálne po dobu

zárvky, ktoľáje 24 mesiacov.

Ż. Zźlrukazačiĺaplynúť dňom dodania Tovaru.

3. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použitelhosť Tovaru zavinęná predávajúcim, je

pľedávajúci povinný uhľadiť kupujúcemu škodu v zmysle $ 373 a nasledujúcich

obchodného zfüonníka.

4. V pľípade zistených vád alebo nedoľobkov Tovaľu resp. jeho častí (vľátane nedodržania

pľedpísaných paľametrov' ľesp. vlastností Tovaľu alebo niektorej jeho častí) je Kupujúci

opľávnený uplatniť voěi predávajúcemu náľok zo zźnlky za akosť diela v ľámci záruönej

doby v ľozsahu pľimeranom povahe aztnažnostivadylvád alebo nedorobku.

5. Kupujúci je povinný uptatniť si svoj náľok zo zźľuky najneskôľ do tľoch dní, odkedy sa

o jestvujúcej vade/vadách dozvędel. Uplatnenie naľoku je Kupujúci povinný uplatniť

písomne výzvou na odstránenie vady/vád Tovaru so stručným popisom jestvujúcej

vadylvád Tovaru pľípadne jeho časti.

6. Pľedávajúci je povinný vykonať obhliadku Tovaru alebo jeho časti a pľistupiť

k odstľáneniu vady/vád Tovaru pľípadne jeho časti v mieste, kde sa Tovaľ resp. jeho časť,

ktorá má vadu/vady nachádza. Kupujúci je povinný poskýnúť Predávajúcemu potľebnú

súčinnosť a to tak, aby bolo možné v čo najkĺatšom čase vadu/vady odstľániť. Predávajúci

nemá nárok na náhľadu nákladov súvisiacich s dopľavou do miesta, kde sa tovaľ resp. jeho

časť nachádza ani Žiadny iný peňaŽný náľok súvisiaci s odstľánením vady/vád Tovaľu

ľesp. jeho časti. odstránenie vadylvád je povinný pľedávajúci vždy uskutočniť na vlastný

účet.

7. Pľe prípad, ak Pľedávajúci zistí, že nie je možné odstrániť vadďvady na Tovare resp. jeho

časti pľiamo v mieste kde sa nachádza,je povinný na svoj :úěetzabezpečiť pľevoz Tovaru

resp. jeho ěasti do autorizovaného servisu.

8. Ak Predávajúci po ýzve Kupujúceho neodstľáni vadďvady v lehote najneskôľ do 15 dní

od doručenia písomnej výzvy a zmluvné strany sa nedohodnťr inak, je Kupujúci opľávnený
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zabezpeěiť odstľánenie vadylvadTovaľupľípadnejehočasti nasvoj účetv autoľizovanom

seľvise ľosp. u iného predajcu. Takéto svoje rozhodnutie oznámĺpísomne Predávajúcemu.

9. Všetky nlíklady súvisiace s odstránením vady/vád Tovaľu alebo jeho ěasti spôsobom

podľa bodu 11 článku 5 tejto ZmLuvy je povinný Predávajúci nahľadiť Kupujúcemu

najneskôr do tridsiatich dní od doručenia vyúčtovania nákladov Pľedávajúcemu. Kupujúci
je povinný písomne oznámiť predávajúcemu výšku náklađov vynaložených na odstľánenie

vadylvádTovaru alebo jeho časti bezzbytoěného odkladu po ich zaplatení. Nákladmi pľe

účely odstránenia vady diela sa rozumejú najmä všetky výdavky Kupujúceho súvisiace

s dopľavou, všetky výdavky súvisiace s prípadným posúdením vadylvád, qýdavky na

mateľiál a výdavky na pľácu.

10. Pľedávajúci nenesie zodpovednosť za vady spôsobené neodboľnou pľevádzkou,

neodboľnou obsluhou alebo nęođbomou údržbou.

1 1. V pľípade reklamácie Tovaľu ľesp. jeho častí bude Kupujúci postupovať pľi uplatnení

svojich naľokov pokiaľ nie sú upravené v tejto zmluve v zmysle príslušných ustanovení

obchodného zákonníka SR ľesp. iných všeobecne záv azĺý ch pľávnych predpisov.

čl vl
Seľvisné podmienky

1. Predpľedajný seľvis je povinný Predávajúci zabezpečiť na vlastné nrĺklady.

2. Pľeđávajúci je povinný na písomný pokyn kupujúceho vykonávať odplatne pozźlrućný

autoľizovaný seľvis, údľžbu a opľavy. Posfup zmluvných strán pri odstľaňovanívadylvád

Tovaru ľesp. jeho časti upravuje č1. V tejto zmluvy.

3. Predávajúci sa zaväzĄe zabezpečiť dodávku originálnych náhĺadných dielov, dielcov

a pľíslušenstva a ostatných dodávaných komponentov základnej a doplnkovej výbavy pre

tovaľy a to na ztú<|adepísomnej objednávky kupujúceho. Pokiaľ sajedná o ztlručné opravy
je povinný postupovať v súlade so zĺíľučnými podmienkami dohodnutými podl'a tejto

zmluvy.

čl vn
Zmluvné pokuty a úľoĘ z omeškania

1. Zmluvné stľany sa dohodli, že v pľípade, ak Pľedávajúci nedodá Tovaľ ľiadne avčas
Kupujúcemu, je Pľedávajúci povinný zapIatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške

0,5Yozkúpnej ceny Tovaru zakažďý aj zač:atý deň omęškania s jeho dodaním, maximálne

do výšky 20.000.- € (slovom dvadsattisíc eur). Nárok Kupujúceho na náhĺadu škody

zaplatenimzmluvnej pokuty nie je dotknutý.

2. Zmluvné stľany sa dohodli, žepre prípad, ak Pľedávajúci odmietne stľpieť vykon kontľoly

pođľaělánkuX,bod 2tejto zmluvy, jepovinnýKupujúcemlzaplatiť zmluvnúpokutuvo

výške 10.000._€ (slovom desatlisíc eur). NáľokKupujúceho nanáhľadu škody zaplatením

zmluvnej pokuty nie je dotknutý.



3. V prípade nedodľŽania lehoty splatnosti faktuľy je Pľedávajúci opľávnený uplatniť si uľok

z omeškania vo výške 0,05%o z nesplatenej čiastĘ istiny za kaŽdý deň omeškania so

zaplatením.

čl vrrr
Vlastnícke pľávo

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Tovaru dňom jeho riadneho úplného dodania
Pľedávajúcim, v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve. okamihom nadobudnutia
vlastníckeho pľáva k Tovaľu ptechádzajú na Kupujúceho všetĘ riziká vyplývajúce z jeho

uživania, vľátane jeho poškodenia, prípadne zničenia.

člx
Zánikzmluvy

1. Zm|wné strany môžu pľedčasne ukončiť zmluvný vzťah na zékLade ich vzájomnej

písomnej dohody.

2. od zmluvy možno odstupiť v pľípadoch, ktoré stanovuje zmluva a $ 344 a nasl.

obchodného zákonníka.

3. Kupujúci je opľávnený od zmluvy bez predchádzaj,bcej písomne výzvy odstúpiť, ak

Pľedávajúci

a) bude v omeškaní s dodaním Tovaľu podľa tejto zmluvy viac ako tri 3 dni,

b) poruší povinnosť podľa ělĺĺnku X, bod 2 písm. a) aŽf) tejto zmluvy,

c) ak súd ľozhodol o začatí konkurzného konania týkajúceho sa Pľedávajúceho ako

dlžníka,

d) vstúpi do likvidácie,

e) je ako povinný ťrčastníkom exekučného konania.

člx
Osobĺtné ustanovenia

1. Zmlwanadobúda platnosť dňom jej podpísania opľávnenými zástupcami obidvoch

Zm|uvnýchstrĺĺn a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia na

webovej adľese obstarávateľa a po splnení odkladacej podmienky spočívajricej v
nađobudnutí účinnosti zmluvy o pľidelení nenávľatného finaněného pľíspevku na

realizělcivdielauzatvoľenú međzi objednávateľom a pľíslušným ľiadiacim orgánom a

zfuoveílpo schválení tejto ZmLuvy príslušným riadiacim oľgánom v ľámci

administratívnej kontľoly dokumentácie veĘ ného obstaľávania.

2. Pľedávajúci je povinný do siedmych dní od výzvy Kupujúceho na podpis zmluvy zložiť na

úěet Kupujúceho finančnú čiastku vo výške 1'0oÁ zhodnoty ponúkanej ceny na predmet

zákazky uľčenej v člrĺnku I. bod 1 ( slovom: đesat1isícosemstodvadsaťdva,80), ktoľá bude

slúžiť ako inštitút finančného zaistenia ľiadneho dodania pľedmetu ztkazky.
v požadovanej kvalite, včasnosti a dođtžania ostatných zmluvných podmienok.



3. V prípade ak predávajúci v priebehu plnenia zmluvy závažnýmspôsobom poruší zmluvné
povinnosti vyplývajúce mu Zo Zmluvy,finančné zaistenie v plnej sume pľepadáv prospech
Kupujúceho.

4. V pľípade, ak finančné zaistenie nebude vo vyššie uvedenej lehote pľipísané na účet
Kupujúceho, je tento opľávnený od podpisu zmluvy odstúpit'.

5' Kupujúci je do siedmich pracovných dní po skončení platnosti zmluvy povinný vratiť
zhotoviteľovi na jeho účet finančné zaistenie ponížené o sumu prípadných zmluvných
pokút v zmysle čl. Vil

6. Pľedávajúci je povinný stľpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným Tovaľom
podľa tejto zmluvy, prácami a službami a všetkými činnosťami podľa tejto zmluvy a to
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskýnutí nenávľatného finančného
pľíspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všętku potrebnú súčinnosť.
opľávnené osoby srĺ na výkon kontrolyiauditu sú najmä:

a) Poskytovateľ aním poveľené osoby,

b) Útvar vnútoľného auditu Riadiaceho orgĺínu alebo Spľostľedkovatel'ského orgánu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyšší kontľolný úrad SR, Úľad vtádneho auditu, Ceľtifikačný orgána nimi poveľené
osoby,

d) orgrín auditu, jeho spolupľacujúce oľgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,

e) Splnomocnení zástupcovia Euľópskej Komisie a Euľópskeho dvora audítoľov
f) oľgán zabezpeěĄúci ochľanu finančných zźlĄmov EIJ,
g) osoby pnzvané orgánmi uvedenými v písm. a) ažÍ) v súlade s príslušnými pľávnymi
pľedpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

7. Pokial' nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, Žiadosti, výzvy
a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou ajej plnením (ďalej len,,Písomnosti") musia byt'
urobęné v písomnej foľme a doručené na adresu dľuhej zmluvnej stľany uvedenú v zélhlaví
tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručęnú pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené
inak za nasledovných pođmienok:

a) v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti osobe opľávnenej pľijímať
písomnosti zattlto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke ďalebo kópii
doručovanej Písomnosti, alebo odmiętnutím ptevzatiaPísomnosti takou osobou;

b) v pľípade doručovania prostľedníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo iného doruěovateľa
doručením na adľęsu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním
Písomnosti osobe opľávnenej ptýímať písomnosti za tuto zmluvnú stľanu a podpisom
takej osoby na doručenkę.

Dodávatęľ je povinný oznániť kupujúcemu najneskôr v čase uzawętia Kúpnej zmluvy,
údaje o všetkých znźlmych subdodávatel'och, údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adľesa pobytu, dátum naľodenia. Dodávateľje zźľoveřl povinný najneskôr do 14 dní oznźmiť akúkoľvek zmęnu údajov

I



o subdodávateľovi ako aj údaje o osobe opľávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu

meno a priezvisko, adľesa pobytu' dátum naľodenia.

V
CI. XI

Zäverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je moŽné uskutočniť iba písomne foľmou dodatkov

v zmysle $18 zákona 34312015 z.z. o veľejnom obstaľávaní k zmluve podpísaných

osobami opľávnenými konať zazm|uvné stĺany.

2. Pľávne vzťahy výslovne touto zmluvou neupľavené sa ľiadia ustanovęniami zákona č.

51311991 Zb. obchodný zakonník SR v znení neskorších predpisov, ľesp. pľíslušnými

všeobecne zźtvaznýmiprávnymi pľedpismi Slovenskej ľepubliky.

3. Akékol'vek nezhody, spory alebo nároky vznikajúce ztejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou

budú riešené prednostne dohodou zmluvných stľán. Ak k takejto dohode nedôjde,

ľozhodne príslušný súd SR.

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch ľovnopisoch, zl<toýchkaždý má platnosť originálu,

s dvoma vyhotoveniami pľe Pľedávajúceho a dvoma vyhotoveniami pľe Kupujúceho.

5. Zmluvné stľany pľehlasujú, Že obsahu tejto zmluvy porozumeli, text je pľe nich dostatočne

uľčitý a zrozvlĺliteľný, zmluvu uzatvźľajú slobodne , vtLžrle, nie za nápadne nevýhodných

podmienok abez nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Trenč.Tepliciach, dňa :I3.7 .2018 aĺ^ (...v..'.{ę.(E

Pľedávajúci'

ETKOP

9t
................1v.

Kupujúci:

V
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Príloha č. 1 _ opis pľedmetu zakazky
Pľíloha ě. 2 _ ocenený štľukturovaný ľozpočet
Pľíloha ě.3 _ Zoznam subdodávatel'ov
Pľíloha č. 4 _ Doklado zloženi finančných prostľiedkov



Príloha č. 1

OPIS PREDMETU
čłsŤ 2-zbernénádoby

ľÁoony ctD 120 l
Nové zberné nádoby (nádoby na bĺoodpad) sú navrhnuté pre skladovanie biologicky
rozložitel'ného odpadu a jeho pľepravu pre kompostovanie. Svojou konštrukciou umožňuje
optimálnu cirkuláciu vzduchu vo vnútri nádoby. Dôsledkom je redukcia odpadu aź, o 30o/o,

významné obmedzenie worby zápachu a zlepšenie hygienicĘfch podmienok skladovania.
Vyrobené z polyeýlénu s antibakteriálnymi vlastnosťami, ktoý neobsahuje kadmium.
Farba: hnedá
optimálny počet pľevetrávacích otvorov s presne daným priemerom a umiestnením
zaisťuje:
dostatočný prívod kyslíka,
redukciu plynov a následného zápachu,
tvorbu prostredia prispievajúceho kqývoju vegetácie, čo hrá ýznamnú úlohu v následnom
kompostovaní.
Odvetranie veka nádoby. Pomocou vymedzovacích gumových tlmičov medzi vekom a prednou
stľanou nádoby vznikźłvetracia medzera. Gumové tlmiče znižu1ilhlučnosť pľi zavretí veka
nádoby.

Vaľianta Faľba Mateľiál nĺzm Šírka Výška

960
mm

I2ol hnedá 550 mm 485 mm 9,2kg

Ilustračné foto

Hmotnosť

vysokohustotný
polyethylén

ű



Kľitéľiá na vyhodnotenie ponúk
CAST 2

1 Cena celkom v EUR bez DPH za ČesŤ 2 _ zbemé nádoby:

Štruktúľa ,,Cena celkom v EUR vľátane DPH.":

a) cena celkom bez DPH
b) DPH 20 % zo zźlkIadu pod písm. a)
c) cena celkom vľátane DPH

90 190'00 Euľ
18 038'00 Euľ

108 228,00 Eur

EtKoPIl\s_ cr..wakla s.ľ.o.

108 228'00 €

352

Partiz
914 51 Tr

tel. : (
IČo:36 851 2

lČ opH

Bc delová
kc rosti

ELKOPLAS I or..-, ,'AK[A, s.r.o.

:

I



Meno uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Ičo uchádzača:
Kontaktná osoba uchádzača:

Príloha ć.2 - štruktúrovaný rozpočet

ELKOPIAST Slovakia, s.ľ.o.
Partizánska 493 /B0, 91'4 5L Trenčianske Teplice
3685L264
Bc. Tatiana Hrádelová

Zefektívnenie zberu BRo a Dso v okrese MAUłCKY

V TrenčiansĘch Tepliciach, dňa 13.07.20L8

ETKOPII\ST
Partizź

9L4sLŤ
tel

IČo|36 85.
lł DpHl '

'ą s.t'lo.

Bc. Tatlo
konatel'sp

clová
očnosti

f,

PobŽka počet Cena bez
DPH/ks

Cena bez
DPH/spolu

Cena
s DPH/soolu

Ć.asť2_zbeľnénádoby 5000 18,038 90 190 L08228

Spolu: 18.038 € 90 190 € 108228C



V TrenčiansĘch Teplicĺach, dňa 13.07.20IB

Príloha č. 3 - Zoznam subdodávatel'ov

ELKOPLAS'
Paľti

9t451
t/

lČo;30 6r^
lc DP}tĺ "

'ą s"ľ"o.

Bc. f'a' . ádelová
konatel -poločnosti

Pol. Názov firmy subdodávatel'a, IČo Predmet dodávĘ
tovaľov, pľác
alebo služieb

Podiel na
celkovom objeme
ďodávĘ (%)


