
Kúpna zmluva č. Z201835670_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Dechtice
Sídlo: Dechtice 488, 91953 Dechtice, Slovenská republika
IČO: 00312363
DIČ: 2021133708
IČ DPH:
Číslo účtu: SK1756000000001021296001
Telefón: 0905409956

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AGRA, s.r.o.
Sídlo: Langsfeldova 5402/1, 03601 Martin, Slovenská republika
IČO: 36382914
DIČ: 2020119717
IČ DPH: SK 2020119717
Číslo účtu: SK1309000000000350867587
Telefón: 043-4283845

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Technologické vybavenie pre zberný dvor - bio drvič a miešací voz BRKO so žeriavom a 
drapákom 

Kľúčové slová: príslušenstvo k traktorom, kompostovací voz, manipulačný žeriav, miešací voz BRKO
CPV: 34223300-9 - Prívesy; 34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 42420000-6 - 

Korčeky, lopaty, drapáky a upínadlá pre žeriavy alebo rýpadlá; 60000000-8 - Dopravné 
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Bio drvič a miešací voz BRKO so žeriavom a drapákom

Funkcia

Určený pre komunálne účely

Drvenie bio odpadu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

objem kompostovacieho voza m3 13

Množstvo premiešanej hmoty m3/hod 50

Robustná konštrukcia hmotnosť kg 6000

Redukcia porezanej hmoty pomer 7:1

Rezacie závitovky Hardox ks 2

Priemer rezacích závitoviek mm 500

Miešacie závitovky Hardox ks 2

Vykladací dopravník - dĺžka mm 2000

Drvenie konárov mm 250
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Manipulačný žeriav - dosah žeriavu m 5,5

Manipulačný žeriav -Otáčanie žeriavu stupne (°) 360

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Reverzný chod rezacích závitoviek áno

Vysoko odolné dvojité dno áno

Nože a protiostria demontovateľné, nože otočné

Vykladanie doľava áno

dopravník s nerezovou reťazou

pohon dopravníka 2 hydromotory

Vlastný nezávislý hydraulický systém pohon kardanom

Nezávislý podvozok áno

Náhonový kardanový hriadeľ so strižnou poistkou áno

Parkovacia brzda áno

Vzduchové brzdy dvojokruhové

Centrálny mazací systém áno

Riadiaca a kontrolná plošina pre obsluhu áno

Ťažné oje do spodného závesu traktora áno

Elektrické diaľkové  káblové  ovládanie do kabíny vodiča áno

Kontrolný rebrík s kontrolnou plošinou áno

Manipulačný žeriav -Drapák žeriavu min 3+3 hroty a 
rotátor áno

Manipulačný žeriav-Centrálny mazací systém manuálny áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Zmluva nadobudne účinnosť až po schválení dokumentácie v rámci kontroly verejného obstarávania

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Faktúra bude vystavená štyroch rovnopisoch, prílohou faktúry bude:

-Originál, alebo úradne overená kópia vyhlásenia o zhode a certifikátu;

-Originál záručného listu;

-Originál návodu na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku;

-Originál, alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho, že dodávateľ je výrobcom, alebo zástupcom výrobcu, alebo 
autorizovaným predajcom, alebo vyhlásenie výrobcu, alebo dovozcu o tom, že dodávateľ je jeho zmluvným partnerom na 
ponúkaný typ zariadenia s príslušenstvom;

-Originál alebo úradne overená kópia dokladu preukazujúceho autorizáciu servisných stredísk zhotoviteľa alebo jeho 
zmluvných partnerov na vykonávanie údržby a opráv ponúkaného typu zariadenia vrátane uvedenia ich zoznamu, adresy ich 
sídla a kontaktných údajov. V prípade, ak dodávateľ nie je ich zriaďovateľom, predloží úradne overenú kópiu zmluvy uzavretej 
so zriaďovateľom servisného strediska o poskytovaní záručného a pozáručného servisu, alebo úradne overenej kópie 
vyhlásenia zriaďovateľa servisného strediska o akceptovaní podmienok záručného a pozáručného servisu určených 
dodávateľom.

Dátum splatnosti faktúry sa určuje na 60 dní od dátumu vystavenia faktúry.

Záručná lehota 24 mesiacov

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých položiek do 5 dní od 
uzatvorenia zmluvy

Požaduje sa aj uvedenie ceny s DPH a bez DPH

Bezplatný záručný servis a ručenie za kvalitu opráv

Odstránenie vady do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie
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Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Dechtice
Ulica: Dechtice 488

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.01.2019 00:00:00 - 31.12.2019 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: sada
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , 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 bez DPH: 90 416,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 108 500,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 28.08.2018 08:54:00

Objednávateľ:
Obec Dechtice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
AGRA, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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