Kúpna zmluva č. Z201714294_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Obec Kráľová pri Senci
Kráľová pri Senci 326, 90050 Kráľová pri Senci, Slovenská republika
00306061
2021006713

0245647704

Dodávateľ:
Obchodné meno:

AGROSERVIS spol. s r.o.

Sídlo:

Hadovská cesta 6, 94501 Komárno, Slovenská republika

IČO:

31441751

DIČ:

2020412812

IČ DPH:

SK2020412812

Číslo účtu:

SK30 0200 0000 0024 4649 6353

Telefón:

035 774 05 57

II. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Traktor vrátane príslušenstva

Kľúčové slová:

traktor, poľnohospodárska technika, náves, komunálny mulčovač, štiepkovač

CPV:

16700000-2 - Traktory/ťahače; 16710000-5 - Poľnohospodárske traktory/ťahače ovládané
chodcami; 16000000-5 - Poľnohospodárske stroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu); 34223100-7 - Návesy

Druh/y:

Tovar; Služba

2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Traktor podľa špecifikácie

ks

1

Traktorový náves podľa špecifikácie

ks

1

Komunálny mulčovač ramenný podľa špecifikácie

ks

1

Štiepkovač za traktor nesený podľa špecifikácie

ks

1

Traktor - maximálna rýchlosť

km/h

40

Traktor - pohotovostná hmotnosť

kg

3900

Traktor - objem motora

cm3

4500

Traktor - počet valcov

ks

Traktor - menovitý výkon motora

kW

63

Traktor -krútiaci moment

Nm

350

Traktor -objem palivovej nádrže

l

175

Traktor - prietok hydraulického oleja

l/min

94
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Minimum

Maximum

Presne

4

Traktor -počet vonkajších hydraulických okruhov

pár

Traktor -zdvihová sila zadného trojbodového závesu

kN

Traktor -otáčky zadného vývodového hriadeľa

ot./min.

Traktorový náves - objem korby

m3

Traktorový náves -výška ložnej plochy nad zemou

mm

Traktorový náves -užitočná hmotnosť

kg

Traktorový náves -celková hmotnosť

kg

Traktorový náves -maximálna rýchlosť

km/h

Traktorový náves -rozmery korby - dĺžka

mm

4150

Traktorový náves -rozmery korby - šírka

mm

2200

Traktorový náves -rozmery korby - výška bočníc

mm

600

Traktorový náves -rozmery korby - výška nadstavby
bočníc

mm

600

Komunálny mulčovač - pracovný záber

mm

100

Komunálny mulčovač - horizontálny dosah

mm

4650

Komunálny mulčovač - vertikálny dosah

mm

5650

Komunálny mulčovač - stranové valoženie

mm

1300

Komunálny mulčovač - natáčanie mulčovacej hlavy

stupne (°)

220

Komunálny mulčovač - hmotnosť stroja

kg

Štiepkovač - šírka vkladacieho otvoru

mm

250

Štiepkovač - výškla vkladacieho otvoru

mm

250

Štiepkovač - priemer rezacieho disku

mm

90

Štiepkovač - počet rezacích nožov

ks

4

Štiepkovač - maximálny priemer kmeňa

mm

250

Štiepkovač - podávacie valce

ks

Štiepkovač - požadovaný príkon

kW

2

66

Štiepkovač - výkon

m3/hod

7

30

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Traktor

kolesový, univerzálny, pohon 4x4, uzávierka diferenciálu

Traktor - Veľkosť zadných kolies

minimálne 16.9 R34

Traktor - Veľkosť predných kolies

minimálne 13.6 R24

Traktor - Brzdy

na všetky kolesá

Traktor - Predné závažie

min 400 kg

Traktor - Motor

naftový preplňovaný, 4 ventilový s vysokotlakovým vstrekovaním,
suchý vzduchový filter, filter výfukových plynov

Traktor - Prevodovka

mechanická, synchronizovaná, reverzačná

Traktor - Počet prevodov

maximálne 16 dopredu, maximálne 16 dozadu

Traktor - Zadný trojbodový záves

kategória II. s rýchloupínačmi

Traktor - Predný trojbodový záves

montáž v závode, kategória II. s rýchloupínačmi

Traktor - Vzduchový brzdový systém pre prívesy

jednookruhový a dvojokruhový

Traktor – Zadný záves

polohovateľný horný záves min. 10 polôh, pevný spodný záves

Traktor - Kabína

pretlaková, odhlučnená (hladina hlučnosti max. 77 dB),
vykurovaná, klimatizovaná

Traktor - Pracovné osvetlenie

predné min. 6 ks, zadné min. 4 ks
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2

Traktor - spätné zrkadlá

2 ks

Traktor - Sedačka vodiča

odpružená, s bezpečnostným pásom

Traktor - Sedačka spolujazdca

s bezpečnostným pásom

Traktor - Volant

Výškovo a smerovo nastaviteľný

Traktor - Predný a zadný stierač

áno

Traktor – Elektrická výbava

štartovanie kľúčikom, 12V elektrický systém,akumulátor 12V,
alternátor 90A, sedempólovázásuvka pre závesné náradia

Traktor - Výbava

výstražný trojuholník, 2 majáky, skrinka na náradie

Traktorový náves – Dno korby

vyrobené z jedného celku s hrúbkou materiálu min. 4 mm

Traktorový náves – Základný rám

C - profily

Traktorový náves – Vyklápanie

na tri strany (vľavo, vpravo, dozadu), potrebné množstvo oleja pre
vyklopenie max. 9 litrov

Traktorový náves – Brzdy

nárazové mechanické

Traktorový náves – Podvozok

jednonápravový, kolesá s rozmermi 385/65R22,5

Traktorový náves – Výbava

osvetlenie podľa vyhlášky pre cestnú komunikáciu, odstavná noha

Komunálny mulčovač ramenný – Uchytenie za traktor

do zadného trojbodového závesu kat. II.

Komunálny mulčovač ramenný - Ovládanie

elektrické s pomocou joysticku

Komunálny mulčovač ramenný – Mulčovacia hlava

pohon hydromotorom, otáčky min. 3 000 ot./min.

Komunálny mulčovač ramenný - Príkon

požadovaný príkon na výv. hriadeli traktora min. 70 HP

Komunálny mulčovač ramenný – Istenie ramena

mechanické nárazové

Štiepkovač – Hmotnosť stroja

max.

Štiepkovač - Uchytenie za traktor

zadný trojbodový záves kat. II.

Štiepkovač – Transportné rozmery (dxšxv)

max. 180 x 250 x 280

Štiepkovač – Pracovné nasadenie stroja

ročná výdrž min. 1 000 hodín

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak sa v technickej špecifikácii v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s
rovnakými alebo lepšími parametrami.
Dodanie ekvivalentu musí byť pred jeho dodaním odsúhlasené kupujúcim, aby mohol posúdiť jeho kvalitu a technické
parametre, či je v súlade s požadovanými vlastnosťami. V prípade použitia ekvivalentu je predávajúci do 3 pracovných dní od
termínu zverejnenia zmluvy povinný preukázať, že ekvivalentný produkt má rovnaké alebo lepšie parametre ako uvádzaný
produkt. Ak uvedené predávajúci nepreukáže je povinný dodať presne špecifikovaný produkt tak ako je v opisnom formulári.
Kupujúci má právo dodanie ponúknutého ekvivalentu odmietnuť a od zmluvy odstúpiť v prípade ak zistí, že predávajúcim
ponúkaný ekvivalent nespĺňa požadované vlastnosti a parametre a má pochybnosti o jeho kvalite.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) verejnému obstarávateľovi. V prípade neuzavretia zmluvy o
poskytnutí NFP, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať tovar výlučne po podpise zmluvy o poskytnutí NFP medzi objednávateľom a ministerstvom
životného prostredia SR a to na základe výzvy objednávateľa v lehote realizácie predmetu zákazky do 14 dní od doručenia
výzvy.
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Výkon kontroly: Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči Zhotoviteľovi/dodávateľovi kontrolu obchodných
dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu (Diela) počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného
projektu.Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného
úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v
písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
Dodávateľ berie na vedomie, že objednávateľ nebude poskytovať zálohové platby.
Záručná doba na tovar a jeho časti je minimálne 24 mesiacov. Záručná doba plynie odo dňa prevzatia tovar.
Požadujeme splnenie všetkých podmienok požadovaných objednávateľom, v inom prípade to budeme považovať za
podstatné porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie.
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Senec

Obec:

Kráľová pri Senci

Ulica:

326

Čas / lehota plnenia zmluvy:
30.04.2017 08:05:00 - 31.05.2017 08:05:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

traktor vrátane zadaného príslušenstva(1ks+3ks)

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.

3.5

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 116 798,00 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 12.04.2017 08:38:01
Objednávateľ:
Obec Kráľová pri Senci
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
AGROSERVIS spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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