
Kúpna zmluva č. Z201931830_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mestská časť Košice-Staré Mesto
Sídlo: Hviezdoslavova 7, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 00690937
DIČ: 2020762975
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: +421917215215

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: REDOX - ENEX s.r.o.
Sídlo: Zlatovská 2416/33H, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 50407821
DIČ: 2120312898
IČ DPH: SK2120312898
Číslo účtu: SK29 7500 0000 0040 2349 0266
Telefón: 0911179157

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Polopodzemné kontajnery MOLOK na zber odpadu - alebo ekvivalent
Kľúčové slová: polopodzemný kontajner, nádoby na odpad
CPV: 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 60000000-8 - Dopravné služby 

(bez prepravy odpadu); 45000000-7 - Stavebné práce
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Polopodzemné kontajnery MOLOK na separovaný zber odpadu - alebo ekvivalent

Funkcia

Dodávka polopodzemných kontajnerov na zber odpadu.

Stavebné práce súvisiace s inštaláciou polopodzemných kontajnerov a úpravou povrchu stojísk.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Položka 1 - kontajner na zber komunálneho odpadu, bez
nutnosti pevného spojenia so zemou, zapustený min. 
60% svojej výšky do zeme.

ks 2

Položka 2 - kontajner na zber plastového odpadu, bez 
nutnosti pevného spojenia so zemou, zapustený min. 
60% svojej výšky do zeme.

ks 1

Položka 3 - kontajner na zber papierového odpadu, bez 
nutnosti pevného spojenia so zemou, zapustený min. 
60% svojej výšky do zeme.

ks 1

Položka 4 - kontajner na zber skleneného odpadu, bez 
nutnosti pevného spojenia so zemou, zapustený min. 
60% svojej výšky do zeme.

ks 1

Položka 7 - výstavba stojiska polopodzemných 
kontajnerov. ks 1
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka 1 - kontajnery na zber komunálneho odpadu

vyhotovenie

objem 5 m3, telo šachty vrátane kotviacich prvkov, kontajner 
kruhového pôdorysu s priemerom 1680 až 1720 mm, výška nad 
terénom max. 1200 mm, hĺbka zapustenia pod terén max. 1600 
mm

Položky 2, 3, 4 - kontajner na zber plastového, 
papierového, skleneného odpadu

vyhotovenie

objem 3 m3, telo šachty vrátane kotviacich prvkov, kontajner 
kruhového pôdorysu s priemerom 1280 až 1320 mm, výška nad 
terénom max. 1200 mm, hĺbka zapustenia pod terén max. 1600 
mm

Položky 1, 2, 3, 4

spôsob vyprázdňovania kontajnerov

jednobodový rýchloupínací systém zdvihu, zdvih a presun 
zberného vreca hydraulickým ramenom umiestneným na 
zberovom vozidle, bez potreby ďalšieho háku na otváranie 
kontajnera

spôsob vyprázdňovania kontajnerov

systém otvárania zberového vreca musí mať jednoduchú 
manipuláciu popruhom resp. lanom a umožňovať obsluhu 
vyprázdňovania vreca a zároveň obsluhu hydraulického ramena 
jednou osobou, 

spôsob vyprázdňovania kontajnerov
systém otvárania zberového vreca musí byť zabezpečený poistkou
proti nežiaducemu otvoreniu počas zdvihu a presunu, hmotnosť 
prázdnej zdvíhanej časti kontajnera maximálne 40 kg

telo šachty kontajnera 100 % recyklovateľný HDPE, vodotesné, hygienicky nezávadné a 
chemicky stále, v prípade požiaru nesmie uvoľňovať toxické plyny

opláštenie nadzemnej časti tela šachty

zvislé lamely z drevo-kompozitného materiálu, farba jesenná 
hnedá alebo ekvivalent, na opláštení každého kontajnera 
upevnená plechová tabuľka s piktogramom a textom - názvom 
zložky  odpadu

veko kontajnera
100 % recyklovateľný HDPE, odolné voči poveternostným 
podmienkam a UV žiareniu, v prípade požiaru nesmie uvoľňovať 
toxické plyny, hlavné veko v neutrálnej šedej farbe

veko kontajnera
veká plniacich otvorov farebne odlíšené podľa zložiek odpadu 
(komunál - šedá, papier - modrá, plast - žltá, sklo - zelená), 
súčasťou dodávky bude aj podpera otvoreného veka

zberové vrece
pevný recyklovateľný materiál, vodeodolný, hygienicky nezávadný,
zaručujúci dlhodobé používanie bez potreby výmeny v záručnej 
dobe

záruka na polopodzemné kontajnery
Záručná doba 10 rokov je na pevné časti kontajnera = telo šachty, 
opláštenie ; záručná doba 2 roky je na pohyblivé časti kontajnera =
veko a plniaci otvor, rýchloupínací systém, zberné vrece.

podklady od objednávateľa Podklady od objednávateľa sú: projektová dokumentácia vrátane 
výkazu - výmer

Položka 7
Realizácia drobných stavieb stojiska kontajnerov podľa projektovej 
dokumentácie, v súlade s Oznámením k ohláseniu drobnej stavby 
a v súlade s technologickým predpisom výrobcu kontajnerov.

lehota realizácie
Lehota na dokončenie drobných stavieb stojísk kontajnerov je 15 
dní odo dňa odovzdania staveniska drobnej stavby dodávateľovi, 
ktoré musí byť uskutočnené najneskôr do 30.11.2019.

podmienky realizácie

Zabudovanie a inštalácia kontajnerov bez betonáže a bez pevného
spojenia so zemou, vrátane pevnej a trvalej úpravy plôch okolia 
zabudovaných kontajnerov s plochou najviac 25 m2 na jedno 
stojisko.

záruka na stavebné práce
Záručná doba na stavebné práce spojené so zabudovaním a 
inštaláciou kontajnerov a so zhotovením pevnej a trvalej plochy 
okolo kontajnerov je 36 mesiacov.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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1) Doprava polopodzemných kontajnerov do medziskladu, ako aj z medziskladu až na miesto ich osadenia musí byť zahrnutá 
v cene.

2) Zaškolenia max. 3 osôb zamerané na obsluhu kontajnerov musí byť zahrnuté v cene.

3) Do troch pracovných dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy je Dodávateľ povinný Objednávateľovi doručiť podrobný rozpis 
cien jednotlivých položiek.Nesplnenie tejto povinnosti bude Objednávateľ považovať za porušenie povinnosti Dodávateľa 
podstatným spôsobom s následným odstúpením Objednávateľa od Kúpnej zmluvy.

4) Dodávateľ je povinný na výzvu objednávateľa najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy uhradiť
na bankový účet Objednávateľa finančné prostriedky vo výške 2 000,00 EUR (dvetisíc Euro) ako výkonovú zábezpeku na 
plnenie predmetu Kúpnej zmluvy. Táto výkonová zábezpeka bude zabezpečovať nároky Objednávateľa voči Dodávateľovi v 
prípade, ak tento nebude plniť záväzky z tejto Kúpnej zmluvy riadne a včas. Nesplnenie tejto povinnosti bude Objednávateľ 
považovať za porušenie povinnosti Dodávateľa podstatným spôsobom s následným odstúpením Objednávateľa od Kúpnej 
zmluvy.

5) Výkonová zábezpeka bude použitá Objednávateľom na náhradu zmluvných pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania a 
iných sankcií a nárokov v prospech Objednávateľa, ktoré mu vzniknú pri porušení Kúpnej zmluvy zo strany Dodávateľa.

6a) Sumu 1 000,0 EUR (jedentisíc Euro) z výkonovej zábezpeky je Objednávateľ povinný vrátiť na bankový účet Dodávateľa 
do piatich pracovných dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu o dodaní Položiek 1, 2, 3, 4 obomi zmluvnými stranami. 
Sumu 1 000,0 EUR (jedentisíc Euro) z výkonovej zábezpeky je Objednávateľ povinný vrátiť na bankový účet Dodávateľa do 
piatich pracovných dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu o dodaní Položiek 5,6, 7 obomi zmluvnými stranami.

6b) Povinnosti Objednávateľa uvedené v bode 6a) platia len v prípade, že nenastanú okolnosti uvedené v bode 5) t.zn. že 
výkonová zábezpeka nebude použitá ako náhrada zmluvných pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania a iných sankcií a 
nárokov v prospech Objednávateľa. Ak nastanú okolnosti uvedené v bode 5) bude v lehotách podľa bodu 6a) na účet 
Dodávateľa vrátený zostatok zábezpeky po odrátaní sumy použitej ako náhrada zmluvných pokút, vzniknutej škody, úrokov z 
omeškania a iných sankcií a nárokov v prospech Objednávateľa.  

7) Dodanie kontajnerov, ktorých technické špecifikácie a technické vlastnosti nebudú zhodné so všetkými technickými 
špecifikáciami a vlastnosťami uvedenými v bode 2.3 Kúpnej zmluvy, bude Objednávateľ považovať za porušenie povinnosti 
Dodávateľa podstatným spôsobom s následným neprevzatím dodaných kontajnerov Objednávateľom, odstúpením 
Objednávateľa od Kúpnej zmluvy a povinnosťou Dodávateľa uhradiť škodu vzniknutú Objednávateľovi v plnej výške.

8) Zmluvnú cenu podľa Kúpnej zmluvy objednávateľ uhradí dodávateľovi na základe vyúčtovania formou faktúr, ktoré musia 
obsahovať náležitosti daňového dokladu a ktoré budú splatné do 14 dní odo dňa doručenia faktúr objednávateľovi. Ak bude 
faktúra obsahovať formálne, alebo obsahové nedostatky, má objednávateľ právo vrátiť faktúru dodávateľovi na prepracovanie. 
V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

9) Zmluvná cena bude uhradená v na základe potvrdeného preberacieho protokolu podpísaného poverenými zástupcami 
oboch zmluvných strán.

11) Záručné lehoty uvedené v bode 2.3 Kúpnej zmluvy, vzťahujúce sa na kontajnery a na stavebné práce,  začínajú plynúť 
odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí dokončených stavebných prác.

12) Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vzniknuté počas plnenia Kúpnej zmluvy budú riešiť v dobrej viere jednaním o 
dohode. Ak k dohode nedôjde, budú spory postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.

13) Jednotlivé ustanovenia Kúpnej zmluvy môžu byť menené, dopĺňané alebo rušené iba písomnou formou, po vzájomnej 
dohode zmluvných strán, formou číslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

A Technická správa.pdf A Technická správa.pdf

B.3 Výkres stojiska.pdf B.3 Výkres stojiska.pdf

Výkaz výmer.xlsx Výkaz výmer.xlsx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice I
Obec: Košice - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Kuzmányho
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3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.11.2019 08:00:00 - 29.11.2019 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: sada
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 16 777,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 20 132,40 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 22.10.2019 14:38:03

Objednávateľ:
Mestská časť Košice-Staré Mesto
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
REDOX - ENEX s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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