Kúpna zmluva č. Z201835614_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 Dechtice
Dechtice 488, 91953 Dechtice, Slovenská republika
00312363
2021133708
SK1756000000001021296001
0905409956

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

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Technologické vybavenie zberného dvora - traktorový drvič - štiepkovač s hydraulickou
rukou a traktorový mulčovač - bočný výsuvný a výkyvný

Kľúčové slová:

príslušenstvo k traktorom, príves, štiepkovač, mulčovač, drapák, drvič, hydraulická ruka

CPV:

34223300-9 - Prívesy; 34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Traktorový drvič - štiepkovač s hydraulickou rukou
2. Traktorový mulčovač - bočný výsuvný a výkyvný
Položka č. 1:

Traktorový drvič - štiepkovač s hydraulickou rukou

Funkcia
Určený pre komunálne účely
Technické vlastnosti

Jednotka

počet

ks

Štiepkovač drevnej hmoty na štiepkovanie dreva do
priemeru

mm

250

Otočný výsypník ručné natáčanie

stupne (°)

360

Pohon kardanom od traktora

otáčky/minúta

540

Hydraulická ruka s otočou

stupne (°)

390

Prevádzkový tlak

MPa

18

Dosah ruky

m

6,5
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Minimum

Maximum

Presne
1

1000

Drapák s 3 hrotmi

m2

0,2

Zdvihový moment

kN

44

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

hydraulická ruka upevnená na trojbodovom závese
traktora a má trojbodový záves pre uchytenie
štiepkovača.

áno

Štiepkovač je upevnený na hydraulickej ruke

poháňaný kardanovým hriadeľom

Po zdemontovaní ruky je možné štiepkovač použiť ako
samostatný stroj nesený na trojbodovom závese traktora

áno

Zosilnená konštrukcia prispôsobená pre podávanie
hydraulickou rukou

áno

S pripojovacími rozmermi pre hydraulickú ruku a aj
traktor do zadného trojbodového závesu II. kategórie

áno

hydraulicky poháňaný podávač štiepkovanej hmoty

dvojvalcový

systém na pohon podávača

vlastný hydraulický

Elektrické ovládanie podávacích valcov

áno

Hydraulika ruky

napájaná z hydrauliky traktora

Hydraulicky ovládané oporné nohy

áno

Konštrukcia upravená pre použitie s traktorom a so
štiepkovačom

II kategória závesu

ovládanie

Ďiaľkové rádiové

Položka č. 2:

Traktorový mulčovač - bočný výsuvný a výkyvný

Funkcia
Určený pre komunálne účely
Technické vlastnosti

Jednotka

počet

ks

pracovný záber

m

1,8

Protiostria na drvenie hmoty

ks

3

Robustná konštrukcia – vlastná hmotnosť

kg

750

Plynulo hydraulicky meniteľný pracovný uhol zvislého
natočenia hore od vodorovnej roviny

stupne (°)

90

Plynulo hydraulicky meniteľný pracovný uhol zvislého
natočenia dole od vodorovnej roviny

stupne (°)

65

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Zadný výkyvný a výsuvný mulčovač do trojbodového
zadného závesu traktora II kategória

áno

Ovládanie mulčovača z miesta obsluhy vodiča

áno

Pracovné náradie

kladivá

Plynulo hydraulicky meniteľný pracovný vodorovný
výsuv pre prácu mimo obrysu traktora

áno

Poistka proti preťaženiu

áno

Kardanový hriadeľ

áno

2.3

Minimum

Maximum

1

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
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Presne

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
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Dechtice

Ulica:

Dechtice 488

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: 56 666,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00
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4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 68 000,00 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 09:08:01
Objednávateľ:
Obec Dechtice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
AGRA, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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