Kúpna zmluva č. Z201611776_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica

Sídlo:

E. M. Šoltésovej 1, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika

IČO:

00185213

DIČ:

2021107220

IČ DPH:

SK2021107220

Číslo účtu:

SK0656000000001415475002

Tel:

0911523404

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Fuel Traders Corporation s. r. o.

Sídlo:

Panenská 13, 811 03 Bratislava 1, Slovenská republika

IČO:

46014195

DIČ:

2023191203

IČ DPH:

SK2023191203

Číslo účtu:

SK2911110000001135242001

Tel:

0905499431

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Dodávka motorovej nafty alebo ekvivalent

Kľúčové slová:

motorová nafta, pohonné hmoty, palivá

CPV:

09134100-8 - Motorová nafta; 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:
• Dodávka motorovej nafty pre letné a zimné obdobie s dodávkou podľa priebežných objednávok od verejného obstarávateľa
do nádrže na PHM počas celého obdobia trvania zmluvy na celú dobu trvania zmluvy vrátane dopravy PHM podľa
objednávky umiestnenej v sídle verejného obstarávateľa.
• Predmetom obstarávania je motorová nafta - zmes kvapalných uhľovodíkov s pridaním prísad na zlepšenie kvality. Verejný
obstarávateľ vyžaduje dodávanie motorovej nafty podľa ročného obdobia, v ktorom bude realizovaná objednávka a
následná dodávka (letný druh a zimný druh).
• Motorová nafta bude používaná ako palivo pre pohon vznetových motorov.
• Verejný obstarávateľ požaduje dodávku motorovej nafty s vlastnosťami a v kvalite zodpovedajúcej STN EN 590.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

motorová nafta s vlastnosťami a v kvalite zodpovedajúcej STN EN 590

l

25200

28200

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika
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Presne

Predmetom zákazky je motorová nafta ( DIESEL- trieda B,D,F) - nafta
motorová, kvalita: STN EN 590, kód kombinovanej nomenklatúry : 2710
19 43, resp. 2710 20 11).
Predmetom plnenia je dodávka motorovej nafty pre vozidlá odberateľa,
ktorá musí vyhovovať všeobecne platným požiadavkám, ako aj
požiadavkám na kvalitu závislých od klimatických podmienok.
Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru, čiže aj
dopravu a prečerpanie.
Motorová nafta je dopravená a následne bude prečerpaná dodávateľom
do veľkokapacitnej nádrže (BENCALOR) objednávateľa.
Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry.
Podkladom k fakturácii bude dodací list dodávateľa potvrdený
objednávateľom o prevzatí skutočného množstva predmetu zmluvy.
Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými
legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.
Ak dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením dodávateľa od zmluvy z iných
ako dohodnutých alebo zákonom stanovených dôvodov, môže si
objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške
dohodnutej hodnoty plnenia.
Požadujeme predložiť certifikát a preberací protokol za dodaný tovar stáčací lístok.
Požadujeme predložiť oprávnenie na vykonávanie predmetu zákazky do
3 dní od uzavretia zmluvy.
Cisterna prepravujúca motorovú naftu musí spĺňať normy, predpisy sa
na ňu vzťahujúce. Doprava musí spĺňať normy, predpisy sa na ňu
vzťahujúce.
2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodávky sa uskutočnia na základe e-mailovej alebo telefonickej objednávky objednávateľa. Doba dodania 24 hodín od odoslania
(zadania) objednávky.
Cena musí obsahovať náklady spojené s prepravou a prečerpaním do nádrže BENCALOR.
Požaduje sa predložiť platný certifikát a preberací protokol na dodaný tovar - stáčací lístok.
Presné množstvo bude uvedené v objednávke.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:
Okres:

3.2

Obec:

Banská Štiavnica

Ulica a číslo:

E. M. Šoltésovej 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
1.6.2016 13:47:00 - 30.11.2016 13:47:00
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1.6.2016 13:47:00 - 30.11.2016 13:47:00
3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

l

Požadované množstvo: 28200,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 20 416,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 24 499,20 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.5.2016 14:28:00
Objednávateľ:
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Fuel Traders Corporation s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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