Kúpna zmluva č. Z201539330_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodneho zakonníka

l. Zmluvné strany

1.1

Objednávateť:

Sidlo:

DivaJlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám.4, 95053 Nitra, Siovenska republika

iČo:

00164895

DlČ:

2021246623

Obchodné meno:

iČ DPH:

1 .2

Čisio úČtu:

SK1281800000007000310809

Tel:

0907786815

Dodávateľ:
Obchodné meno:

FueI Traders Corporation s. r. o.

SidIo:

Panenská 13, 81103 Bratislava 1, Siovenská republika

iČo:

46014195

DlČ :

2023191203

iČ DPH:

SK2023191203

Čislo úČtu:

SK291 1 l 10000001 135242001

Tel:

0905499431

11. Predmetzmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nákup pohonných hmät na palivové karty

Krúčove slová:

Pohoriné hmoty. Bezotovnatý benzin. Motorová nalta. Palivová karta.

CPV:

30163100-0 - Karty na Čerpanie pohonnýchlátok: 091 321 00-4 - 8ezoiovnatý benzín; 09134100-8 Motorová nafta
Tovar

Druh/y:
Kategria stužleb:
2.2

Funkčná špectfikácla predmetu Zmiuvy:
• Predmetom zákazky je nákup PHM. bezolovnatý automobiiový benzin podra normy STN EN 228 a motorová nafta pod ťa
normy STN EN 590, dodávaných na pnncipe akceptácte palivovej karty ako prostrledku bezhotovostnej úhrady za odobraté
pohonné hmoty.
• Predmetom zákazky sú aj dopinkové služby (napr. mazivá, dopinky pre starostiivos ť o autá, dobijanie mýta a pod.) na
pnnclpe akceptácie paiivovej karty ako prostriedku bezhotovostnei úhrady za odobraté siužby.

2.3

Technická špecittkácsa preclmetu Zmluvy:

Tedwildestaoe

Jedno

Mlnlmwn

Bezolovnatý benzin (oktánové Čtslo 95)

liter

3 500

Motorová nafte

iiter

4 000

Paiivová karta

ks

Tedinldcéilsetaos*l

Hodnota l dierektaits*lI

Špecifikécie palivovej karty a požiadaviek ne kartový systém

Karta musí byť akceptovaná na územl SR a Členských
štátoch EU
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Madmum

Pre.n.

4

Špecifikácia palivovej karty a požiadaviek na kartový systém

V prípade technických problémov predajca zabezpe čí
nonstop autoriza čné centrum pre platbu kartou.

Špecifikácia palivovej karty a požiadaviek na kartový systém

Platba kartou bezhotovostná

Špecifikácia palivovej karty a požiadaviek na kartový systém

Karta musí umožni ť nákup paliv do akýchko ľvek nádob
používaných na transport motorových palív.

Špecifikácia palivovej karty a požiadaviek na kartový systém

Na žiadosť objednávate ľa nastavenie tovaru a služieb, ktoré
je možné kúpiť prostredníctvom karty

Špecifikácia palivovej karty a požiadaviek na kartový systém

Palivová karta s magnetickým prúžkom alebo čipom;
zabezpečenie palivovej karty PIN k5dom.

Bezolovnatý benzín 95 musi spl ňať minimálne funk čné, prevádzkové a
technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy.

STN EN 228

Motorová nafta musí spĺň ať minimálne funk čné, prevádzkové a
technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy.

STN EN 590

Vyžaduje sa bezplatné vydanie palivovej karty verejnému
obstarávate ľovi na jeho meno/názov.

áno

Možnosť bezplatného zablokovania stratenej palivovej karty kedyko ľvek áno
počas pinenia zmluvy (t.j. vrátane víkendov a sviatkov) v lehote do 1
hodiny od nahlásenia.
Sledovanie spotreby pohonných látok, objednávanie a blokovanie
kariet, zobrazenie preh ľadu čerpania pohonných hm5t a odobratých
dopinkových služieb v priebehu mesiaca /preh ľady za vybrané obdobia
alebo za vybrané palivové karty/

Online správa kariet cez virtuálne centrum kariet

Vystavenie súhrnnej faktúry za odobraté pohonné hmoty a dopinkové
služby na palivové karty

Zaslanie faktúry elektronicky do 3 pracovných dní po
ukon čení príslušného mesiaca

Vyhotovenie súhrnnej faktúry za dodané PHM a odobraté dopinkové
služby na palivovú kartu s rozdelením pod ľa kupujúcim definovaného
kľúča

áno

Platba palivovou kartou za PHM a dopinkové služby v sieti prevádzok
uchádza ča/predávajúceho.

áno

Zasielanie faktúr

elektronicky so zaru čeným elektronickým podpisom

2.4

Osobitné požiadavky na pinenie:

Názov
Rozhodná pre vyú čtovanie je cena paliva platná v čase vykonania kúpy na čerpacej stanici. Vyú čtovanie bude prebiehať raz za
kalendárny mesiac a to na základe faktúr, ktoré bude dodávate ľ vystavovať po skončení daného mesiaca..
Predávajúci netrvá na od čerpani /odpredaji/ celého ur čeného objemu jednotlivých druhov pohonných hm5t v prípade ak v rámci
trvania zmluvného vz ťahu nebude celý určený objem od čerpaný.
Požaduje sa predloženie zoznamu sietí prevádzok ví ťazného uchádza ča v rámci jednotlivých krajín EÚ v ktorých je možný odber
pohonných hm5t na základe palivovej karty do 5 dní odo d ňa uzatvorenia zmluvy, ktorý bude prílohou zmluvy.
Zmluva uzatvorená na dobu ur čitú /obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016

upresnenie

Názov

2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

111. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto pinenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:
Obec:

Nitra
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Ulica a číslo:
3.2

Svätoplukovo nám. 4

Čas / lehota ptnenia zmluvy:
1.1.2016 0:00:00 - 31.12.2016 0:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného pinenia:
Jednotka:

liter

Požadované množstvo: 7500,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán pod ľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, ú činná zo d ňa 1.12.2015, ktorétvoria neoddelite ľnú prílohu tejto Zmluvy.

lv. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 700,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 240,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spsobom v rámci Elektronického kontrakta čného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2. 1, ú činná zo d ňa 1.12.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a ú činnosť za podmienok delinovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej priloh predstavuje úpinú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Ved ľajšie 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 Uradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meni ť a dopi ňať 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 2.1, ú činná zo d ňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sklSpravaOpet/OpetiverejnyDetail/

V Bratislave, d ňa 10.12.2015 9:48:00
Objednávateľ:
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupova ť Objednávate ľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
Fuel Traders Corporation s. r. o.
konajúci prostrednictvom osoby poverenej zastupova ť Dodávate ľa v rámci elektronického trhoviska
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