Kúpna zmluva č. Z20202549_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Mesto Trnava
Hlavná 1, 91771 Trnava, Slovenská republika
00313114
2021175728
SK5902000000000026925212

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Ing. Emanuel Belica - BELLIS

Sídlo:

Dolnopotočná 2, 91701 Trnava, Slovenská republika

IČO:

35177390

DIČ:

1020342917

IČ DPH:

SK1020342917

Číslo účtu:

SK7611110000006680034016

Telefón:

+421905496458

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nákup letničiek a výsadba do závesných kvetináčov

Kľúčové slová:

letničky, výsadba

CPV:

03121100-6 - Živé rastliny, cibuľky, korene, rastlinné rezky a sadenice; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 77315000-1 - Výsadba

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Letničky

Funkcia
Dodávka letničiek, ich výsadbu do závesných kvetináčov, dovoz na miesto plnenia a následné osadenie
Technické vlastnosti

Jednotka

1. Salvia farinacea - modrá

ks

129

2. Coleus x hybrida - oranžový list

ks

129

3. Ipomoea batatas - previslá, bronzový list

ks

129

4. Ipomoea batatas - previslá, zelenožltý strihaný list

ks

129

5. Pelargonium peltatum - previslá, so zelenou stonkou,
samočistiaca, jednoduchý kvet

ks

516

6. Bidens ferulifolia - previslý, netvorí semená

ks

258

7. Calibrachoa - previslá, jednoduchý kvet

ks

258

8. Glechoma hederacea

ks

258

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rastlina/kontajner-minimálna veľkosť pri dodaní - pre
položky: 1, 2,

9 - 11 cm
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Minimum

Maximum

Presne

Rastlina/kontajner-minimálna veľkosť pri dodaní - pre
položky: 3,4,5

11 - 13cm

Rastlina/kontajner-minimálna veľkosť pri dodaní - pre
položky: 6, 7, 8,

10,5 - 12cm

Substrát

špeciálny pre letničky a balkónové rastliny, obohatený o hydrogel a
zásobné hnojivo.

Typ závesných kvetináčov

DEMI 2 (34 l objem/záves), JIFLOR 600 (32 l objem/záves).

Veľkosť a kvalita dodaných rastlín

rastliny musia byť v závesoch riadne zapestované, vitálne, ich
previsy musia dosahovať dĺžku min. 40 cm, musia prekrývať boky
nádoby.

Hnojivo

dodávka hnojivej dávky na celú sezónu 2020 (mimo zásobného
hnojiva v substráte)

Manuál údržby

dodanie manuálu zálievky, hnojenia, atď.

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a osadenie kvetináčov
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222/2004 Z.z..
Dodávateľ je povinný odberateľa informovať o presnom dátume dodávky minimálne dva pracovné dni vopred.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade dodania poškodeného materiálu vrátiť dodávateľovi predmetný tovar.
Vrátane prepravy závesných kvetináčov – dodávateľ si kvetináče prevezme v mieste plnenia po uzavretí zmluvy.
Vrátane dovozu a osadenia už vysadených závesných kvetináčov na miesto plnenia
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Príloha 1.pdf

Príloha 1.pdf

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica:

Trhová 3

Čas / lehota plnenia zmluvy:
06.05.2020 08:00:00 - 18.05.2020 12:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 624,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 148,80 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 17.02.2020 10:38:12
Objednávateľ:
Mesto Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Ing. Emanuel Belica - BELLIS
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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