
Kúpna zmluva č. Z201719734_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa
Sídlo: Levočská 21, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
IČO: 31953492
DIČ: 2020713288
IČ DPH: SK 2020713288
Číslo účtu: SK 35 0200 0000 0000 0663 4602
Telefón: 0903 619515

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: STACHEMA Bratislava a. s.
Sídlo: Rovinka 411, 90041 Rovinka, Slovenská republika
IČO: 35813491
DIČ: 2020224547
IČ DPH: SK2020224547
Číslo účtu: SK4911000000002628844443
Telefón: 0905492160

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farba na vodorovné dopravné značenie biela, červená, riedidlo, balotina
Kľúčové slová: Farba na vodorovné dopravné značenie biela, červená, riedidlo, balotina
CPV: 44811000-8 - Farba na vozovku; 44832200-3 - Riedidlá; 34922110-0 - Sklené guličky na 

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

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Farba - biela, červená na vodorovné dopravné značenie pozemných komunikácií (asfalt), dlažieb, živičných a 
betónových plôch.

•
 

Riedidlo pre farby na vodorovné dopravné značenie.

•
 

Balotina na vytvorenie retroreflexnej úpravy a zvýšenie drsnosti náteru.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Farba-rozpúšťadlová náterová látka na báze akrylátovej 
živice na vodorovné dopravné značenie ZEBRAKRYL 
HS biela (1 bal. - 42kg), alebo ekvivalent

kg 798 800

Farba-rozpúšťadlová náterová látka na báze akrylátovej 
živice na vodorovné dopravné značenie ZEBRAKRYL 
color červená (1 bal. - 7,5kg), alebo ekvivalent

kg 15 20

Riedidlo ZEBRA pre farby na vodorovné dopravné 
značenie. (1 bal. - 10l), alebo ekvivalent liter 100

Balotina, frakcia 125-630 mm (1 bal. - 25kg) kg 75
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. Rozpúšťadlová náterová látka na báze akrylátovej 
živice biela, červená

Doba zasychania: maximálne 30 minút

Minimálna teplota nanášania: + 5 stupňov Celzia

Stupeň horľavosti: horľavá kvapalina I. triedy

Vzhľad náteru: mierne matný povrch

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami. 
Objednávateľmôže odmietnuť prevzatie jednotlivých dodávok materiálu, ak preberaný predmet zákazky nespĺňa požadované 
kvalitatívneparametre.

Podkladom pre fakturáciu bude dodací list dodávateľa potvrdený objednávateľom o prevzatí skutočného množstva predmetu 
zmluvy.

Lehota splatnosti faktúry za dodaný predmet zákazky je do 30 dní od doručenia faktúry.

Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny predmetu zmluvy bez DPH aj s DPH a takisto celkovú sumu bez DPH aj s DPH.

Objednávateľ požaduje záruku na farbu na vodorovné dopravné značenie a balotinu na 12 mesiacov od uzavretia zmluvy.

Ak dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením dodávateľa od zmluvy z iných ako dohodnutých alebo zákonom stanovených 
dôvodov, môžesi objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej hodnoty plnenia.

Ak dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením objednávateľa od zmluvy z dôvodu že dodávateľ riadne nesplní svoju povinnosť 
vyplývajúcuzo zmluvy (t. j. nedodá, neposkytne alebo nevykoná plnenie), môže si objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť 
zmluvnú pokutu vovýške dohodnutej hodnoty plnenia.

Na úhradu takto uplatnenej zmluvnej pokuty sa primerane použije ustanovenie Čl. XIII. bod 13.4. Všeobecných 
zmluvnýchpodmienok uvedených v OPET.

Objednávateľ požaduje do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť certifikát o nemennosti parametrov podstatných 
vlastnosti výrobku platný v Slovenskej republike alebo ekvivalentný doklad platiaci v ES

Názov Upresnenie

Tovar: 1. triednej kvality

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Stará Ľubovňa
Obec: Stará Ľubovňa
Ulica: Levočská 21

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.05.2017 12:52:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
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Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 286,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 543,20 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 04.05.2017 14:04:01

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
STACHEMA Bratislava a. s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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