
Kúpna zmluva č. Z20189582_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Častkovce
Sídlo: Častkovce 399, 91627 Častkovce, Slovenská republika
IČO: 00311472
DIČ: 2021091402
IČ DPH:
Číslo účtu: SK34 5600 0000 0059 1941 7007
Telefón: 0327794193

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
Sídlo: Partizánska 493/80, 91451 Trenčianske Teplice, Slovenská republika
IČO: 36851264
DIČ: 2022471352
IČ DPH: SK2022471352
Číslo účtu: SK2775000000004005612717
Telefón: 0326491329

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: "Zberný dvor" - tovary
Kľúčové slová: zberný dvor
CPV: 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 34928400-2 - Vybavenie miest a 

obcí; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Veľkokapacitný kontajner - zatvorený 7m3

2. Skladovací kontajner so záchytnou vaňou (mobilná zberňa - s havarijnou vaňou)

3. Nádoby na použité jedlé oleje a tuky, min. objem 1100 l

4. Veľkokapacitný kontajner - otvorený 10 m3

5. Mobilná prenosná váha max. do 20t

Položka č. 1: Veľkokapacitný kontajner - zatvorený 7m3

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Objem m3 7

Počet kusov ks 2

Podlaha komntajnera z plechu s hrúbkou mm 4

Čelá a boky konatajnera z plechu s hrúbkou mm 3

Dĺžka kontajnera mm 3600

Šírka kontajnera mm 1800

Výška kontajnera mm 1580

Strana 1 z 5 



Hmotnosť prázdneho kontajnera kg 760

Nosnosť kontajnera kg 7000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kontajner určený na manipuláciu s reťazovým nosičom 
kontajnerov

Podlaha kontajnera je zo spodnej strany vystužená minimálne 3 ks U profilov na zosilnenie kontajnera + ochrana 
podlahy pred koróziou

Čelá kontajnera sú vystužené ohýbanými L profilmi minimálne po 3 ks na oboch čelách

Mininálne 2 x zosilnenie štyroch horných rohov 
kontajnera

Symetrické prevedenie

Kontajner je uzatvárateľný poklopmi Poklopy kontajnera s minimálnou hrúbkou: 1,5 mm; poklopy sú na 
pružinách - ľahké zdvíhanie, zostáva v zvolenej polohe

Vysýpacie háky na oboch stranách

Kontajner má byť z vnútornej strany povrchovo upravený
minimálne 2 x základným syntetickým nástrekom 
(aplikovaný vysokotlakým striekacím zariadením) z 
vonkajšej strany minimálne 2 x základným syntetickým 
nástrekom a minimálne 2 x vrchným syntetickým 
nástrekom odtieň RAL podľa požiadavky bez príplatku

Položka č. 2: Skladovací kontajner so záchytnou vaňou (mobilná zberňa - s havarijnou vaňou)

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Objem kontajera m3 20

Počet kusov ks 1

Vnútorné rozmery: dĺžka mm 3950

Hmotnosť prázdneho kontajnera kg 1400

Šírka mm 2270

Výška mm 2270

Vonkajšie rozmery: dĺžka mm 4000

Šírka mm 2500

Výška mm 2500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kontajner tvorí oceľový zváraný rám z ohýbaných 
profilov

Bočné steny majú byť z ohýbaného oceľového plechu 
hrúbky minimálne 1,5 mm

Bočné steny majú byť vodotesne zvarené

Strecha kontajneru má byť mierne vyspádovaná s 
hrúbkou plechu minimálne 1,3 mm

Podlaha kontajneru z oceľových roštov

Pod roštami musí byť záchytná vaňa; objem záchytnej 
vane minimálne 1000 litrov

Podlaha musí byť spevnená oceľovými výstuhami

Kontajner musí byť vybavený minimálne dvomi vetracími
otvormi v protiľahlých stenách

Dvere kontajneru - uzamykateľné (istenie dvoma 
zvislými tiahlami) a musia byť opatrené tesniacou gumou

Manipulácia s kontajnerom žeriavom (závesné oká v ráme), alebo VZV
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Povrchová úprava:

zvnútra minimálne 2 x základný syntetický antikorózny náter, 
zvonka minimálne 2 x základný syntetický antikorózny náter a 
minimálne 2 x vrchný syntetický antikorózny náter odtieň RAL 
podľa požiadavky

Výbava kontajnera nájazdová plošina do kontajnera, elektroinštalácia kontajnera; 
tunely pre manipuláciu s VZV

Položka č. 3: Nádoby na použité jedlé oleje a tuky, min. objem 1100 l

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Plastový kontajner s objemom l 1100

Počet kusov ks 2

Hmotnosť prázdneho kontajnera kg 70

Nosnosť kontajnera kg 350

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Plastové kontajnery 1100 l s okrúhlymi otvormi na 
použité jedné oleje a tuky

Materiál, z ktorého je kontajner vyrábaný, nesmie 
obsahovať kadmium a môže byť znovu granulovaný - 
použiteľný na recykláciu

Rozmerovo musia zodpovedať DIN 30 700 a UNI 9260

Kontajner je opatrený otvormi na použité jedlé oleje a 
tuky priemer okrúhleho otvoru minimálne 160 mm

Kontajner musí byť vybavený na manipuláciu dvomi 
kolieskami s brzdou; kolieska musia byť otočené s 
minimálnym priemerom 200 mm

Kontajner musí byť odolný voči UV žiareniu, rezistentný 
proti chemickým a biologickým vplyvom; kontajner musí 
mať hladké povrchy zabraňujúce nalepeniu odpadu

Položka č. 4: Veľkokapacitný kontajner - otvorený 10 m3

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Objem m3 10

Počet kusov ks 8

Podlaha kontajnera z plechu s hrúbkou mm 4

Čelá a boky kontajnera z plechu s hrúbkou mm 3

Dĺžka kontajnera mm 4000

Šírka kontajnera mm 1800

Výška kontajnera mm 1780

Hmotnosť prázdneho kontajnera kg 850

Nosnosť kontajnera kg 10000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kontajner určený na manipuláciu s reťazovým nosičom 
kontajnerov

Symetrické prevedenie

Čelá kontajnera sú vystužené ohýbanými L profilmi 
minimálne po 3 ks na oboch čelách
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Podlaha kontajnera je zo spodnej strany vystužená 
minimálne 3 ks U profilov na zosilnenie kontajnera + 
ochrana podlahy pred koróziou; minimálne 2 x zosilnenie
štyroch horných rohov kontajnera

Vysýpacie háky na oboch stranách

Kontajner má byť z vnútornej strany povrchovo upravený
minimálne 2 x základným syntetickým nástrekom 
(aplikovaný vysokotlakým striekacím zariadením) z 
vonkajšej strany minimálne 2 x základným syntetickým 
nástrekom a minimálne 2 x vrchným syntetickým 
nástrekom odtieň RAL podľa požiadavky bez príplatku

Položka č. 5: Mobilná prenosná váha max. do 20t

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Mobliná váha - počet kusov ks 1

Maximálna váživosť kg 20000

Dielik (presnosť) kg 10

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Trieda presnosti:
presnosť váženia obchodná váha podľa doporučení OIML a normy 
ČSN EN 45501 (Metrologické aspekty váhy s neautomatickou 
činnosťou), trieda III

Minimálne rozmery vážiacej plošiny váhy: 400 x 500 x 58 mm

Prevedenie váhy: nájazdová verzia - mobilná nápravová váha

Váha musí obsahovať súpravu: 2 x vážiaca plošina, kufrík s displejom a tlačiarňou

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Povinné ustanovenie týkajúcesa povinnosti dodávateľa strpieťvýkon kontroly alebo auditu

Dodávateľ, ktorý predloží ponuku ako neplatca DPH prehlasuje, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH je 
ním predložená kontraktačná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH.

Odkladacia podmienka: Schválenie zákazky v rámci kontroly VO, t.z. doručenie správy z kontroly prijímateľovi, resp. 
právoodstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadv. na doručenie správy z kontroly (neschválenieVO)

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Častkovce
Ulica: Častkovce 399
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3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.04.2018 08:00:00 - 30.06.2018 16:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: projekt
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , 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: 33 941,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 40 730,00 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 06.03.2018 09:24:01

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

Dodávateľ:
ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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