Kúpna zmluva č. Z201725858_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 Mengusovce
123, 05936 Mengusovce, Slovenská republika
00326402
2021212699
SK9402000000000024823562
0527753801

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Štefan Jendrušák AGRO-AUTO

Sídlo:

Tatranská 517/128, 05952 Veľká Lomnica, Slovenská republika

IČO:

43321682

DIČ:

1077120572

IČ DPH:

SK1077120572

Číslo účtu:

SK6611110000006741852005

Telefón:

0907908961

II. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.2

Názov:

Traktor alebo ekvivalent s príslušenstvom

Kľúčové slová:

traktor, traktorový náves

CPV:

16700000-2 - Traktory/ťahače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu);
43414000-8 - Drviče; 34223100-7 - Návesy; 42418900-8 - Mechanizmy na nakladanie
alebo manipuláciu

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• traktor na manipuláciu v zbernom dvore za pomoci čelného nakladača, návesu a drviča

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Traktor

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Maximum

Presne
1

1. Traktor
1. motor

4-valcový Common Rail; výkon min. 75 HP; emisie min. Stage III B;
DOC filter

1. obsah valcov

min. 2900 cm3

1. prevodovka

mechanická, plne synchronizovaná

1. počet prevodových stupňov

min. 12/12

1. min. rýchlosť

30 km/hod.

1. Otáčky VH

540/1000
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1. Hydraulika

výkon čerpadla min. 50 l/min.

1. Vonkajšie okruhy

2+1 rýchlospojky ISO

1. Kabína

plná, vyhrievaná s ventiláciou, recirkuláciou a klimatizáciou

1. Sedadlo

mechanicky odpružené, rýchloupínač

2. Čelný nakladač
2. Zdvih v úrovni terénu

min. 2100 kg

2.Zdvih v oku výložníka

min. 3400 mm

2. Vyklápací uhol hore

min 50 stupňov

2. hmotnosť

max. 400 kg

2. lyžica

hĺbka min. 180 cm, šírka min. 180 cm

2. paletizačné vidly

kované dĺžky min. 100 cm

3. Traktorový náves
3. sklápanie

trojstranné

3. nosnosť

min. 4,5 t

3. objem ložného priestoru

min. 8 m3

3. počet náprav

1 + podporné koleso

3. bezpečnostné zaisťovacie kliny

áno

3. ťažné oko

priemer 40 mm

3. zadné čelo

otváranie horné i spodné

3. brzdový systém

jednookruhový

4. Drvič BRKO

mobilný s podvozdkom

4. priemer

110 mm

4. pohon

od vývodového hriadľa traktora

4. vlastný hydraulický okruh

áno

4. hodinový výkon

min. 3m3

4. štiepkovaice ústrojenstvo

min. 2 hydraulické valce

4. Otočná vyfukovacia turbína

áno

4. Vkladacia násypka sklopná pre prepravu

áno

4 hmotnosť

max. 500 kg

4. Elektronická poistka proti preťaženiu

áno

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Úspešný uchádzač v lehote do 7 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi presnú
technickúšpecifikáciu ponúkaného tovaru (s uvedením výrobcu a presného typového označenia) spolu s fotografiami a
katalógovým listom.
Trojročná záručná doba strojov
Autorizovaný servis
Úspešný uchádzač v lehote do 7 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi zoznam
servisných stredísk, v ktorých bude poskytovaný záručný servis.
Nástup na zásah do 48 hod. od nahlásenia poruchy
Dodávka originálnych náhradných dielov po celú dobu životnosti strojov,
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Úspešný uchádzač je tiež povinný spolu s dodaným tovarom dodať: min. 2 kľúče z každého druhu, technický preukaz a
doklady potrebné k prihláseniu vozidla, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku a ďalšie doklady, potrebné pre
prevádzku jednotlivých zariadení podľa všeobecne záväzných predpisov a noriem, platných v čase dodania tovaru (servisná
knižka, osvedčenie o evidencii motorového vozidla).
Prvá a druhá záručná sevisná prehliadka bezplatne mimo náplne
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.
Verejný obstarávateľ oznamuje, že pri plnení zákazky spolufinancovanej z NFP bude využívať iný bankový účet, aký je
uvedený vo svojom profile EKS. Číslo účtu oznámi verejný obstarávateľ po zadaní zákazky úspešnému uchádzačovi.
Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť až po odsúhlasení dokumentácie z verejného obstarávania
poskytovateľom NFP.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých položiek do 7 dní od
uzavretia zmluvy
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
V prípade obstarávania pre viaceré projekty: požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s rozdelením položiek
podľa projektov (v zmysle písm. c) tohto bodu), do 7 dní od uzatvorenia zmluvy;
Požaduje sa oznámiť obchodnú značku a typ jednotlivých druhov s presným číselným označením tovaru do 7 dní od
uzatvorenia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Názov

Upresnenie

Lehota dodania
2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:
Obec:
Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
16.06.2017 15:05:00 - 31.08.2017 15:05:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

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: 58 999,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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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.

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 12.06.2017 16:14:01
Objednávateľ:
Obec Mengusovce
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Štefan Jendrušák AGRO-AUTO
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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