
Kúpna zmluva č. Z20202010_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: 0911645315

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ZÁHRADA REAL, s.r.o.
Sídlo: Bardejovská 48, 08006 Prešov, Slovenská republika
IČO: 36494437
DIČ: 2021840139
IČ DPH: SK2021840139
Číslo účtu: SK72 3100 0000 0043 4009 5200
Telefón: 0517764493

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dopestované živé rastliny pripravené na výsadbu
Kľúčové slová: rastlina, výsadba, priesada
CPV: 03121100-6 - Živé rastliny, cibuľky, korene, rastlinné rezky a sadenice; 03120000-8 - 

Záhradnícke produkty a škôlkarské výpestky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dopestované živé rastliny pripravené na výsadbu

Funkcia

Dopestované živé rastliny pripravené na výsadbu do exteriéru.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

TAGETES VEĽKOKVETÝ ŽLTÝ ks 720

TAGETES VEĽKOKVETÝ ORANŽOVÝ ks 770

TAGETES NÍZKY ŽLTÝ ks 2500

TAGETES NÍZKY ORANŽOVÝ ks 1430

ASTRA NÍZKA ČERVENÁ ks 1135

ALLYSUM ks 433

COLEUS TMAVO ČERVENÝ ks 590

STARČEK ks 1550

ŠALVIA ČERVENÁ ks 2160

BEGÓNIA ČERVENÁ s tmavým listom ks 600

IMPATIENS ZMES FARIEB ks 520
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PETÚNIA - RUŽOVÁ-ZÁHONOVÁ ks 920

DAHLIA - ZMES FARIEB ks 240

MUŠKÁTY OBYČAJNÉ ČERVENÉ ks 4

Spolu ks 13572

MISY: MIX KVETOV (z horeuvedených) - -

TAGETES VEĽKOKVETÝ ŽLTÝ ks 105

TAGETES VEĽKOKVETÝ ORANŽOVÝ ks 105

COLEUS TMAVO ČERVENÝ ks 210

STARČEK ks 210

ŠALVIA ČERVENÁ bal 210

PETÚNIA - RUŽOVÁ-ZÁHONOVÁ ks 210

Spolu - 1050

Kôš: BEGÓNIA ČERVENÁ s tmavým listom ks 400

STARČEK ks 300

ŠALVIA ks 50

MUŠKÁTY OBYČAJNÉ ČERVENÉ ks 35

TAGETES VEĽKÝ ks 50

TAGETES OBYČAJNÝ ks 50

COLEUS TMAVO ČERVENÝ ks 50

Spolu ks 906

Spolu celkom ks 15528

sirôtky-MsÚ SL - -

4 rôzne druhy sirôtok- biela s okom, žltá s okom, fialová 
s okom, bordová/ striekaná, z každého druhu po 125 ks ks 500

stĺpy 42 ks kvetináčov - -

Ipomea ks 42

Scaevola ks 42

Pelargonia pel. Supercascade ks 84

Pelargonia pel. prazdnokvetý ks 120

Spolu ks 288

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Rastliny musia spĺňať požadované kritéria vypestovania,
t.j. priesada je živá zelená rastlina s pravými listami, 
ktorá dosahuje výšku 7-10 cm s bohatým koreňovým 
systémom, dostatočne vyvinutou stonkou a početnou 
listovou plochou.

Veľkosť a kvalita dodaných rastlín
rastliny musia byť v nádobách riadne zapestované, dostatočne 
prekorenené, primerane vyvinuté, vitálne, nezaburinené, bez 
známok chorôb a škodcov.

Každý druh rastlín musí byť označený etiketou 
identifikujúcou celý názov rastliny.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade dodania poškodeného materiálu vrátiť dodávateľovi predmetný tovar.

Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať objednaný materiál (sadenice) včas, v požadovanej kvalite, podľa 
požadovaných špecifikácií a v cene podľa tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za to dodávateľovi cenu podľa tejto 
zmluvy.
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Požaduje sa, aby dodávateľ bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr však do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy doručil 
(emailom) objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe dodávateľa s uvedením informácií: meno a priezvisko, emailová 
adresa, telefónne číslo.

Požaduje sa predložiť podrobný položkovitý rozpočet do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar 
neprevziať.

Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase od 8,00 do 14,00 hodine. Oznámenie o termíne plnenia 
minimálne 1 deň vopred .

Nedodržanie všeobecnej, funkčnej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok 
odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.

Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi.

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..

Termín dodania kvetov - sirôtky do SL: 04/2020

Termín dodania kvetov - letničiek a kvety na stĺpy do SL: do 11.05.2020 príp. skôr (v závislosti od počasia)

Požadovaná veľkosť priesad - letničky: cca 7-10 cm

Názov Upresnenie

2.4 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:

01.04.2020 00:00:00 - 31.05.2020 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks 
Požadované množstvo: 16316,0000

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: 7 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 000,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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 05.02.2020 14:00:02

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

Dodávateľ:
ZÁHRADA REAL, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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