
Kúpna zmluva č. Z201741130_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Braväcovo
Sídlo: 196, 97664 Braväcovo, Slovenská republika
IČO: 00313301
DIČ: 2021223050
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0486198132

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: OBCHOD S PALIVOM, s.r.o.
Sídlo: Sládkovičova 37/A , 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36018457
DIČ: 2020083560
IČ DPH: SK2020083560
Číslo účtu: SK3711000000002926867459
Telefón: 0905429913

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Hnedé uhlie
Kľúčové slová: Hnedé uhlie
CPV: 09111100-1 - Uhlie; 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

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

palivové hnedé uhlie na vykurovanie

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

zrnitosť mm 40 120

výhrevnosť MJ/kg 19,90

predpokladané množstvo t 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Spotrebná daň z uhlia je zahrnutá v jednotkovej cene uhlia.

Vrátane dopravy na miesto plnenia.
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Cena zahŕňa zloženie tovaru (uhlia) na miesto určenia do skladu v podzemí základnej školy dopravníkom, prípadne iným 
spôsobom. 

Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané množstvo uhlia riadne a včas do sídla objednávateľa, alebo na miesto, určené v 
objednávke.

Zmluvné strany súhlasia s dodávkami uhlia v ucelených dodávkach (na celé vozidlá).

Dodanie uhlia prevezme od dodávateľa štatutárny zástupca objednávateľa alebo ním poverený zástupca, ktorý písomne 
potvrdí prevzatie na dodacom liste a vážnom lístku.

Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve.

Každá zo zmluvných strán má právo túto zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá 
začína plynúť prvým dňom mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede. 

Dodávateľ dodá tovar podľa platných technických noriem v čase dodávky a podmienok dojednaných v zmluve.

Deň dodania tovaru dohodne dodávateľ s objednávateľom vopred telefonicky.

Deň dodania tovaru dohodne dodávateľ s objednávateľom vopred telefonicky.

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Braväcovo
Ulica: 196

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.09.2017 08:41:00 - 08.09.2017 08:41:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: t
Požadované množstvo: 20,0000

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: 2 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 400,00 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 3.1, 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.
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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 04.09.2017 09:18:01

Objednávateľ:
Obec Braväcovo
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
OBCHOD S PALIVOM, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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