
Číslo zmluvy: 3/2012 - KZ

l.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Predávajúci:
ENGO, s.r.o.
Bulharská 35, 917 01 Trnava
v zastúpení konatel'om Ing. Norbertom Z a ť k o m
bankové spojenie:
IČO: 31376053
DIČ : 2020337209
IČ pre DPH: Sk2020337209
č. tel.: +421 335340301
č. faxu : +421 33 5504 389
mobil: +421 903 753 841 - Iveta Rothová
e-mail: rothova@engo.sk.
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sro, vložka č. 11825/T

1.2 Kupujúci:
Správa kultúrnych a �portových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 917 01 Trnava
v zastúpení riaditeľom Mgr. Miroslavom H r Ll h v m
bankové spojenie
IČO: 00598 135
DIČ: 2021190963
IČ pre DPH: SK2021190963
č. tel.: +421 333236437
č. faxu: +421 33 5936 241
e-mail: miroslav.horacek@skasz.trnava.sk
www.skasz.trnava.sk

II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a poskytnúť služby súvisiace s o�etrovaním
trávnikov v �portových areáloch v správe kupujúceho podľa podmienok dohodnutých v tejto
zmluve, v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predloženie ponuky zo dňa 27.02.
2012 a v sortimente a množstve uvedenom v prílohe č.: 1 - Ocenený zoznam tovaru a služieb,
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2 Kupujúci si vyhradzuje právo v priebehu trvania zmluvy redukovať alebo rozširovať sortiment a
množstvá uvedené v prílohe č. 1 podľa aktuálnych potrieb.

2.3 Jednotlivé položky uvedené v zozname konkrétnymi typmi výrobkov môžu byť po dohode zmluv-
ných strán nahradené inými, kvalitatívne a cenovo porovnateľnými typmi.

2.4 Predávajúci si vyhradzuje právo po dohode s kupujúcim určiť po posúdení stavu trávnatých
plôch ďalšie regeneračné práce a technické ošetrenie.

2.5 Kupujúci sa zaväzuje tovar a služby dodané v súlade s touto zmluvou prevziať a uhradiť dohod-
nutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
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III.
ČAS A MIESTO DODANIA

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar a služby uvedené v čl. II. tejto zmluvy v
čiastkových nepravidelných dodávkach podľa aktuálnych potrieb kupujúceho priebežne počas
trvania zmluvy.

3.2 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú od : 15.03.2012 do: 31.03.2013

3.3 Predmet zmluvy bude realizovaný v lehote trvania zmluvy na základe čiastkových objednávok,
ktorými kupujúci špecifikuje miesto, rozsah, cenu a termín čiastkového plnenia.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar alebo vykonať služby do 5 pracov-
ných dní od obdržania objednávky.

3.5 Miestom dodania predmetu zmluvy sú trávnaté plochy v správe kupujúceho:
rr $tadi6n Antona Malatinského, $portová 1, Trnava (vyhrievaný trávnik a tréningové ihrisko)
rr $portový areál Slávia, Rybníkova ul., Trnava ( 5 ihrísk)
rr $portový areál Lokomotíva, ul. J. Slottu, Trnava (tréningové ihrisko)
rr $portový areál, Modranka, l. Krasku 33 Trnava - Modranka (ihrisko)
rr Futbalové ihrisko, Prednádražie, K. Máhra 11, Trnava (ihrisko)

3.6 Súčasťou kúpnej ceny je aj doprava na miesto určenia. V prípade osobného odberu umožní
predávajúci kupujúcemu prevziať tovar na adrese prevádzky: ENGO, s.r.o., Bulharská 35,
91701 Trnava.

IV.
ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARU

4.1 Povinnosť dodať predmet zmluvy riadne a v dohodnutom čase splní predávajúci jeho odovzda-
ním kupujúcemu na mieste dodania v zmysle čl. III. bodu 3.5 alebo 3.6.

4.2 Kupujúci potvrdí prevzatie každej čiastkovej dodávky otlačkom pečiatky a podpisom na dodacom
liste vystavenom predávajúcim.

4.3 Ak je pri odovzdaní a preberaní tovaru alebo služieb preukázateľne zistené, že tovar alebo služ-
by majú vady, kupujúci tovar alebo služby neprevezme a spíše s predávajúcim zápis o zistených
vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Predávajúci je povinný tovar alebo Služby odovzdať
bezodkladne po ich odstránení.

V.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Platba sa bude uskutočňovať pri každom čiastkovom odbere za skutočne odobraný tovar alebo
vykonané služby prevodom na bankový účet predávajúceho na základe účtovného dokladu vy-
staveného predávajúcim v cenách uvedených v prílohe č. 1 - Ocenený zoznam položiek.

5.2 Splatnosť čiastkovej faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

5.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne platných právnych pred-
pisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, kupujúci je opráv-
nený vrátiť ju do termínu splatnosti predávajúcemu na doplnenie. V takomto prípade sa preruší
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry
kupujúcemu.

VI.
ZÁRUKA A ZÁRUČNÝ SERVIS

6.1 Na tovar dlhodobej spotreby predávajúci poskytne záruku na dodaný tovar 24 mesiacov (prí-
padne podľa dátumu uvedenom na obale tovaru) odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
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6.2 Ak sa počas záručnej doby vyskytnú vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, kupujúci je povinný ich
reklamovať bezodkladne po ich zistení telefonicky, e-mailom, prípadne faxom a následne pí-
somnou formou.

VII.
ZMLUVNÉ POKUTY

7.1 V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania dohodnutý v čl. III. tejto zmluvy, uhradí kupu-
júcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy za každý deň
omeškania.

7.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci nárok na poplatok z omeš-
kania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VIII.
OSTATNÉ USTANOVENIA

8.1 Predávajúci vyhlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.

8.2 Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru
podľa čl. IV. tejto zmluvy.

IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustano-
venia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej repu-
blike.

9.2 Meniť alebo doplňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v ce-
lom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

9.3 V prípade podstatného porušenia zmluvy má ktorákoľvek zo strán právo od zmluvy odstúpiť.

9.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je: Príloha č.: 1 - Ocenený zoznam tovaru a služieb.

9.5 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží kupujúci a jeden rovnopis obdrží
predávajúci.

9.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení mesta
Trnava (www.skasz.trnava.sk)

9.7 Zmluva bola zverejnená dňa : '?:?~.?~~..?:?.~:~

V Trnave, dňa: 12.03.2012

predávajúci kupujúci
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Príloha č.: 1

Predmet zákazky: O�etrovanie trávnikov v �portových areáloch
Zoznam tovaru a služieb - predpoklad na rok 2012

sl -; SPEEDY GREEN -15 kgE >I ~--------------+_-----
N ~r
1\1 .~ RAPID - 15 kg 50 ks = 750 kg
c NI-------------------------------------------~r_------------_+----~> Q)
~ ~ PLAYGROUND - 20 kg 10 ks = 200 kg

Názov položky:
Cena celkom Cena celkom

1859,34
--

ks 2418,00 2901,60

ks 577,20 692,64

ks 1316,70 1 580,04

ks 1IIIJill'klr1_I_d 35,00 42,00

ks 'I&I&lilll_IIIIIIII'1111". 62,00 74,40

ks IliiltlrGIJ .;I6WII.II_ 962,00 1 154,40

ks _llw:.,&iiWl1i!liiill 147,00 176,40

ks .111'11111111'".,,*1'4$;:[0/11[4 44,75 53,70

ks 271,40 325,68

977,50 I 1 173,00

FAIRWAYMASTER - 25 kg I 35 ks = 875 kgo.~
'0'
c:I:

SIERRASOL 20% Fe - 25 kg I 1 ks = 25 kg

GREENMASTER lIQUID -10 l I 2 ks = 20 L

BO FIX -1l 13ks = 13L

DOMINATOR - 20 l 1 ks = 20 L
..ll:

l!!-1/1oll.. 1 ks = 5LSTARANE 250 EC - 5 L

lONTREl 300 - 1l 2ks = 2L

PIESOK SH 32 (na zapieskovanie ihrísk - ŠAM + ŠA Modranka) 50 t

Odber a analýza vzorky pôdy s návrhom celoplošného hnojenia pre ŠAM (8 214 m2) 1 x gratis pri odbere tovaru min. za 5 000,00 EUR ( bez DPH)

I Spolu (s DPH) : I 10033,20 I
Upozornenie:
1/- Konkrétne typy výrokov môže uchádzač nahradiť inými, kvalitatívne a cenovo porovnateľnými položkami.

2/ - Zoznam tovarov a služieb je orientačný. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v lehote trvania zmluvy redukovať alebo rozširovať predmet zákazky podľa aktuálnych potrieb.

V Trnave, dňa: 12.03.2012

pečiatka a podpis uchádzača


