Kúpna zmluva č. Z201713547_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

Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Nám. M.R.Štefánika 1/1, 95501 Topoľčany, Slovenská republika
44818378
2022854053
SK2022854053
SK4902000000002623092756
0905576529

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Anton Beláň

Sídlo:

784, 95601 Bojná, Slovenská republika

IČO:

17692776

DIČ:
IČ DPH:

SK1020445888

Číslo účtu:
Telefón:

0385373189

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

TRAKTOROVÁ KOSAČKA ISEKI SXG 326H ,zostava so zberacou kosou a s košom s
vysýpaním do výšky alebo ekvivalent

Kľúčové slová:

KOSAČKA, komunálna traktorová kosačka na kosenie trávnikov, parkov,športovísk ,letná
údržba trávnikov

CPV:

16311100-9 - Kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk

Druh/y:

Tovar

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• kosenie so zberom, alebo mulčovanie, zber lístia,doprava materiálu
• PROFESIONÁLNA TRAKTOROVá KOSAčKA SO ZBERNÝM KOŠOM S VYSÝPANÍM DO VÝŠKY S NAFTOVÝM
MOTOROM

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

motorová jednotka ISEKI SXG 326

ks

1

zberacia kosa ISEKI SCMB 48, šírka 122 cm

ks

1

zberací kôš ISEKI SBC 600H

ks

1

motor ISEKI, chladený vodou

palivo

diesel

Počet valcov/obsah

ks/cm3

3-valec/
1123 cm3

Výkon maximálny

kW/hp

20,25kW/27
HP

výkom ECE R24 pri 2500 ot/min-1

kW/hp

18kW/24HP

štartovanie/ alternátor 12 V 40Ah, bateria 12V/35Ah

typ

elektroštart
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Minimum

Maximum

Presne

km/hod

0-16,5 /
0-10

prevodovka- HST

typ

plynulý
hydrostat,
ovl.dvoma
pedálmi
dopredu/doz
adu

pohon kosy a nožov k a r d a n o m, počet nožov

ks

2

záber kosenia / prekrytie nožov navzájom

mm

1220 / 60

systém zberu

typ

vákuový

zapínanie pohonu kosy

typ

nastavenie výšky kosenia z miesta vodiča 25-90 mm,
max .zdvih 150 mm

mm

hydraulicky
v 7
stupňoch

Zberač trávy- kôš kovový s hydraulickým vysýpaním do
výšky typ SBC 600H

mm

1970

objem koša /samotný kôš/

litre

620

signalizácia naplnenia koša

typ

zvuková a
optická na
kontr. panely

kontrolný panel

profesionálny

otáčkomer,
palivomer,
teplota
motora, led
kontrolky
-svetlá,
dobíjanie,uz
ávierka,
naplnenie
koša,
parkovacia
brzda

počítadlo Mth

digitálne

áno

objem palivovej nádrže

liter

21

uzávierka diferenciálu

typ

ano,
mechanická

rozmery kolies

predné

18 x 8,50 x 8

rozmery kolies

zadné

26 X 10,50 x
12

hmotnosť motor. jednotka 520kg

+koš a kosa

835 kg

šírka stroja s kosou SCMB 48"

mm

1285

Výška/dĺžka s košom do výšky

mm

1665/3150

rozmery motorovej jednotky D x Š x V

ks

2120x1130x
1130

osvetlenie pre prácu za šera vpredu

ks

2 reflektory
tlmené/diaľk
ové

riadenie

typ orbitrol

plne
hydraulické

Zadné hydraulické vývody na ovládanie pracovných
nástavcov

ks

4

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rýchlosť vpred /vzad
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mechanicky,
plynule
pákou

výbava sériovo

ochranný bezpečnostný rám ROPS, podľa ISO

výbava sériovo

ľahko ovladateľné hydraulické riadenie, liatinová náprava

výbava sériovo

parkovacia brzda, prevádzková brzda,ovl.pojazdu 2 samostatné
pedále

výbava sériovo

ergonomické smerovo a váhovo nastaviteľné sedadlo

výbava sériovo

medzinápravový a čelný kardan 1750 ot/mim, možnosť predného
TBZ

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Obsahom dodávky kosačky je uvedenie do prevádzky. Zaškolenie obsluhy v rozsahu 1 hod. je súčasťou uvedenia kosačky do
prevádzky, o čom bude vykonaný záznam. Obsahom dodávky kosačky bude aj dokumentácia vrátane katalógu náhradných
dielov na CD a návod na obsluhu a údržbu.
Nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia závady.
Predmet zákazky bude protokolárne odovzdaný a súčasťou odovzdávacieho protokolu bude vyhlásenie o zhode.
Žiadna zo zmluvných strán nepostúpi svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany. Písomný súhlas za predávajúceho a kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.
Postúpenie práv a povinnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany je neplatné.
Záručný servis bez obmedzenia kilometrov alebo motohodín - 24 mesiacov. Počas trvania záruky bezplatné servisné
prehliadky. Kupujúci počas záručnej doby absolvuje všetky výrobcom predpísané platené servisné výmeny kvapalín a filtrov
podľa servisného manuálu.
Dodávateľ počas opravy predmetu zákazky v záručnej dobe, ktorá bude trvať dlhšie ako 48 hodín zabezpečí náhradný stroj
obdobných parametrov na miesto dodania.
Garancia dostupnosti náhradných dielov minimálne po dobu 60 mesiacov od dodania predmetu zákazky
Dodávateľ je autorizovaný predajca- servis, alebo dovozca. Doklad o autorizácii dodávateľ predloží do 7 dní od
uzavretiazmluvy
Ak predkladá ponuku uchádzač z iného členského štátu EÚ, bude fakturácia zo strany dodávateľa v takomto prípade bez DPH
a DPH zaplatí objednávateľ v príslušnej výške do štátneho rozpočtu na Slovensku príslušnému daňovému úradu.
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

FOTO SXG326H

FOTO SXG326H.jpg

FOTO SXG326H obr.prísl.

FOTO SXG326H obr.prísl..pdf

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Topoľčany

Obec:

Topoľčany

Ulica:

Nám. M. R. Štefánika 1/1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
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18.04.2017 08:00:00 - 21.04.2017 10:00:00
3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

5,0000

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 80 000,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 96 000,00 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 3.1, 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 28.03.2017 12:04:01
Objednávateľ:
Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Anton Beláň
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 4 z 4

