Kúpna zmluva č. Z201763362_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 Šútovce
Šútovce 39, 97201 Bojnice, Slovenská republika
00318507
2021162847

+421 905 550 741

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

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Komunálny traktor s príslušenstvom

Kľúčové slová:

kolesový traktor, čelný nakladač s vysokovýklopnou lopatou na sypké materiály a ostatným
príslušenstvom, jednonápravový náves, štiepkovač drevnej hmoty, snehová radlica zadná

CPV:

16000000-5 - Poľnohospodárske stroje; 16700000-2 - Traktory/ťahače; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Kolesový traktor s príslušenstvom

Funkcia
komunálny traktor s príslušenstvom pre vyžitie v obci
Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Kolesový traktor

nové zariadenie klasifikované v kategórii "T", štandardné
dvojnápravové kolesové vyhotovenie, výrobca motora zhodný s
výrobcom traktora

Kolesový traktor

rámová konštrukcia podvozku, výrobcom predpísaný interval
výmeny oleja v motore min 500 Mth

Kolesový traktor - motor

dieselový motor spĺňajúci v čase dodávky požiadavky na
energetické a enviromentálne vplyvy prevádzky počas jeho
životnosti v zmysle zákona č. 158/2011 Z.z. (alebo ekvivalent)

Kolesový traktor - motor

spĺňajúci v čase dodávky legislatívou predpísaný limit emisií

Kolesový traktor - motor

elektronické vysokotlakové vstrekovanie paliva do motora, celkový
výkon motora min. 55 kW pri zdvihovom objeme max. 2900 cm3
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Minimum

Maximum

Presne

Kolesový traktor - motor

krútiaci moment motora min. 300 Nm, objem palivovej nádrže min.
195 l, palivo len nafta, bez použitia aditíva (močoviny)

Kolesový traktor - prevodovka

prevodovka s radením minimálne štyroch stupňov minimálne v
štyroch skupinách, reverz radený pod zaťažením a s minimálnym
počtom prevodových stupňov 16 vpred a 16 vzad

Kolesový traktor - prevodovka

olejom chladená - mokrá disková spojka hydraulicky ovládaná,
pojazdová rýchlosť vpred min 40 km/hod

Kolesový traktor - hydraulika

celkový výkon hydrauliky min. 94 l/min, dva páry vonkajších
hydraulických okruhov

Kolesový traktor - pohon

prepínateľný pohon dvoch alebo štyroch kolies, uzávierka
diferenciálu na zadnej aj prednej náprave

Kolesový traktor - riadenie

hydraulické riadenie, posilňovač riadenia, mokré kotúčové brzdy,
predná výkyvná náprava, zadná pevná náprava

Kolesový traktor – trojbodový záves

minimálna zdvihová sila 4 440 kg, spodné ramená s guľovým
ukončením kategórie II.

Kolesový traktor – vývodový hriadeľ zadný

možnosti otáčok zadného vývodového hriadeľa 540 / 540E / 1000
ot/min, mokrá kotúčová spojka a brzda, elektrohydraulické
ovládanie

Kolesový traktor – kabína

kabína zodpovedajúca normám o ochrannej konštrukcii chrániacej
obsluhu pri prevrátení stroja a normám o ochrannej konštrukcii
chrániacej obsluhu pri páde bremena na kabínu stroja

Kolesový traktor – kabína

hlučnosť v kabíne max. 77 dB, bočné dvere po oboch stranách
kabíny a otvárateľné zadné okno kabíny, nastupovanie z oboch
strán kabíny, presklená bezpečnostná kabína obsluhy

Kolesový traktor – kabína

klimatizácia v kabíne obsluhy, nastaviteľné vzduchom odpružené
sedadlo obsluhy, sedadlo spolujazdca, dve spätné zrkadlá, stierač
predného a zadného skla

Kolesový traktor – kabína

ovládacie prvky pracujúce na mechanickom resp. elektrickom
princípe, vizuálna a akustická kontrola ovládacích prvkov, rádio s
CD prehrávačom, počítadlo motohodín, palubný počítač

Kolesový traktor – osvetlenie

osvetlenie podľa vyhlášky, pracovné svetlomety

Kolesový traktor – kolesá a prídavné závažie

pneumatiky so šípovým profilom s rozmermi min. predné 13.6R-24
a zadné 16.9R - 34, prídavné závažie vpredu min. 400 kg

Kolesový traktor – rozmery a hmotnosti

rázvor náprav 2 250 - 2 350 mm, šírka stroja max. 2 500 mm,
výška stroja min. 2 550 mm, min. prípustná hmotnosť 7 500 kg,
svetlá výška podvozku min. 435 mm

Kolesový traktor - ťažné zariadenia

horný záves pre príves viacpolohový, pevný spodný záves,
vzduchové brzdy jedno a dvoj okruhové

Čelný nakladač

predné ramená s hydraulickými valcami zdvihu a preklopu lopaty s
automatickým vyrovnávaním lopaty a návratom lopaty do uhla rezu

Čelný nakladač

výrobca čelného nakladača zhodný s výrobcom traktora, šírka
lopaty min. 2 000 mm, výška čapu lopaty od úrovne terénu pri
maximálnom zdvihu min. 3750 mm

Čelný nakladač

prevádzková nosnosť pri nakladaní min. 1 950 kg, predný výložník
s rýchloup. zariadením, EURO uchytenie prídavných zariadení
čelného nakladača, odpruženie nakladača s tlmením rázov pri
pojazde stroja

Čelný nakladač

pripojenie hydraulických a elektrických rýchlospojok pomocou
združenej rýchlospojky, ovládanie čelného nakladača z kabíny
traktora pomocou joysticku

Jednonápravový náves

základný rám z C-profilov, korba kónického tvaru - hrúbka
materiálu: dno 4mm - vyrobené z jedného celku, agregácia za
traktor pomocou oja s okom, vyklápanie korby na 3 strany dozadu, vľavo, vpravo

Jednonápravový náves

mechanické otváranie bočníc do všetkých troch strán, hydraulický
systém vyklápania, uhol sklonu korby pri vyklápaní dozadu
cca.45°, 2-okruhové vzduchové brzdy, osvetlenie podľa vyhlášky

Jednonápravový náves

celková hmotnosť min. 8000 kg, užitočná nosnosť min. 6220 mm,
rozmer kolies min. 385/65R22,5, rozmery korby(DxŠ) min.
4140x2150 mm
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Jednonápravový náves

výška bočníc min. 500+500 mm, potrebné množstvo oleja max. 8,5
litrov, max. povolená rýchlosť 40 km/h

Štiepkovač drevnej hmoty

pohon od vývodového hriadeľa traktora, požadované otáčky
vývodového hriadeľa - 540 ot./min., pripojenie k traktoru pomocou
zadného trojbodového závesu

Štiepkovač drevnej hmoty

kĺbový hriadeľ, štiepkovač na kolesách pre pomalé ťahanie,
výfuková rúra otočná min. o 270 °, osvetlenie podľa vyhlášky

Štiepkovač drevnej hmoty

požadovaný minimálny výkon traktora - 20 HP; hmotnosť
štiepkovača min. 550kg, základné rozmery štiepkovača (d x š x v):
2 500 x 1 350 x 2 270 mm

Štiepkovač drevnej hmoty

maximálny priemer štiepkovaného materiálu min. 140 mm,
rozmery vstupného otvoru min. 140 x 180 mm, priemer rotora min.
650 mm

Štiepkovač drevnej hmoty

hrúbka rotora min. 24 mm, počet nožov min. 3 ks - obojstranné
ostrie, rozmery vkladacej násypky min. 1000 x 640 mm

Štiepkovač drevnej hmoty

vlastný hydraulický okruh, horizontálne podávacie valce - obidva
hydraulicky poháňané s možnosťou regulácie otáčok, šírka
podávacích valcov min. 175 mm

Štiepkovač drevnej hmoty

veľkosť štiepky v rozsahu min. 6 – max. 12 mm, teoretický
hodinový výkon: 6 - 8 m3, elektronická poistka proti preťaženiu s
počítadlom motohodín

Snehová radlica zadná

snehová radlica pre traktor s výkonom do 100 HP, zapojiteľná do
zadného trojbodového závesu traktora kat.2.

Snehová radlica zadná

štandardné vyhotovenie s hrúbkou plechu radlice min. 4 mm, šírka
radlice min. 2700 mm, pracovný záber min. 2500 mm, dĺžka max.
1700 mm

Snehová radlica zadná

výška radlice min. 600 mm, transportná rýchlosť max. 20 km/hod,
hmotnosť min. 200 kg, brit radlice oceľový (možnosť výmeny za
gumový)

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Záruka na predmet zákazky 24 mesiacov
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať všetky prípadné podmienky poskytovateľa NFP a pokiaľ bude potrebné upraviť
niektoré body zmluvy, tak pristúpia na takúto zmenu
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5
pracovných dní od účinnosti Zmluvy.
Predmet zákazky bude dodaný iba v prípade schválenia nenávratného finančného príspevku na predmet zákazky, o ktorý sa
objednávateľ uchádza v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, Opatrenie 7.4
Objednávateľ si v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s
dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom, a výsledky
administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov
vzniknutých z obstarávania tovarov
Dodávateľ, ktorý predloží ponuku ako neplatca DPH je povinný prehlásiť, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu
DPH je ním predložená kontraktačná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH
Dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov
verejnej správy v zmysle čl. 1 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov.
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Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávkami kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad
SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány
a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Eu. Komisie a Eu. dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú
uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
Dodávaný tovar musí spĺňať parameter dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, musí sa jednať o tovar, ktorý je
vhodný pre všetkých užívateľov pri zohľadnení požiadaviek na bezpečnosť pri práci a ovládaní zariadení.
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:

Trenčiansky

Okres:

Prievidza

Obec:

Šútovce

Ulica:

Šútovce 39

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.12.2017 00:00:00 - 31.12.2019 00:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kmpl

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 83 250,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 99 900,00 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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.
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5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 28.11.2017 17:38:01
Objednávateľ:
Obec Šútovce
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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