Kúpna zmluva č. Z201844065_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:

Príslušenstvo k stroju KUBOTA G26HD - zimná údržba komunikácií

Kľúčové slová:

odhŕňanie snehu, fréza, sneh, ľad, zima, chodník, cesta, komunikácia, údržba

CPV:

34921000-9 - Zariadenia na údržbu ciest; 43313000-0 - Snehové pluhy a snehové frézy;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Kabína plne kompatibilná na stroj KUBOTA G26HD
2. Predný univerzálny rám vrátane predného vývodového hriadeľa - plne kompatibilný na stroj KUBOTA G26HD
3. Radlica na sneh plne kompatibilná na stroj KUBOTA G26HD
4. Posýpač chodníkov plne kompatibilný na stroj KUBOTA G26HD
5. Zametacia metla kompatibilný na stroj KUBOTA G26HD
6. Snehové reťaze
Položka č. 1:

Kabína plne kompatibilná na stroj KUBOTA G26HD

Funkcia
Ochrana vodiča pred poveternostnými podmienkami
Technické vlastnosti

Jednotka

počet

ks

2

hmotnosť

kg

165

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

plnohodnotná kabína s kúrením
systém ostrekovačov čelných skiel
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Minimum

Maximum

Presne

otočný maják
dodatočné svetlá

predné/zadné

podlahová guma
akustická izolačná súprava
StVZO zariadenia
Položka č. 2:

výbava pre komunikácie a osvedčenie o evidencii
Predný univerzálny rám vrátane predného vývodového hriadeľa - plne kompatibilný na stroj
KUBOTA G26HD

Funkcia
nosič radlice, frézy a zametacej kefy
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Presne

počet

ks

2

zdvihový moment v bode spojenia

kg

460

zdvihová sila 600 mm pred bodom spojenia

kg

120

hmotnosť

kg

30

počet valcov

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

predný vývodový hriadeľ
predný systém napájania vývodového hriadeľa
hydraulická rozťahovacia súprava
predný vývodový hriadeľ
Položka č. 3:

súčasť univerzálneho rámu

Radlica na sneh plne kompatibilná na stroj KUBOTA G26HD

Funkcia
odhŕňanie snehu
Technické vlastnosti

Jednotka

počet

ks

2

dĺžka

mm

450

šírka

mm

1400

hĺbka

mm

460

pracovná šírka

mm

hmotnosť bez príslušenstva

kg

45

výška čepele

mm

460

hrúbka čepele

mm

uhol natočenia

stupeň

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

kompatibilná na predný univerzálny rám

KUBOTA G26HD

natáčanie radlice

hydraulicky

spodná hrana radlice

gumený brit

Položka č. 4:

Minimum

1247

2

Maximum

Presne

1400

6
27

Posýpač chodníkov plne kompatibilný na stroj KUBOTA G26HD

Funkcia
posýpanie chodníkov
Technické vlastnosti

Jednotka

počet

ks
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Minimum

Maximum

Presne
2

záber

cm

120

500

nosnosť

kg

200

počet polôh sypača

ks

9

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

ťahaný posýpač so závesom
nerezový násypník s krycou plachtou

objem 100 litrov

nerezové rozmetacie lopatky
Položka č. 5:

Zametacia metla kompatibilný na stroj KUBOTA G26HD

Funkcia
zametanie chodníkov
Technické vlastnosti

Jednotka

počet

ks

2

záber

cm

125

objem zbernej nádoby

l

91

objem nádoby na vodu

l

20

dĺžka

mm

780

šírka

mm

1400

hĺbka

mm

730

pracovná šírka, uhlová

mm

1200

hmotnosť bez príslušenstva

kg

106

priemer zametacieho valca

mm

450

otáčky zametacieho valca

ot./min.

rýchlosť pohonu

ot./min.

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

primetacia metla k metle

priemer 600 mm

pohon

kardanový hriadeľ

Položka č. 6:

Minimum

82

Maximum

Presne

163
1000

Snehové reťaze

Funkcia
zabránenie preklzovaniu zadnej nápravy
Technické vlastnosti

Jednotka

počet

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

snehové reťaze na pneumatiky

24x12

2.3

Minimum

Maximum

Presne
2

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie prídavných zariadení na jestvujúce stroje KUBOTA G26HD
Vrátane zaškolenia max. 6 osôb v rozsahu max. 1 hodiny, o čom bude vykonaný záznam.
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, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
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Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Záručná doba v zmysle obchodného zákonníka. Počas trvania záruky bezplatné servisné prehliadky.
V kúpnej cene je zahrnutá komplexná dodávka predmetu zmluvy vrátane všetkých súvisiacich služieb a prác (doprava,
odskúšanie,uvedenie do prevádzky, zaškolenie, odovzdanie dokladov potrebných na riadne užívanie) a záručný servis počas
trvania záručnej lehoty.
Predmet zákazky bude protokolárne odovzdaný a súčasťou odovzdávacieho protokolu bude kompletná dokumentácia
potrebná na prevádzku vozidla (vrátane technického preukazu), návod na údržbu v slovenskom jazyku, vyhlásenie o zhode a
katalóg náhradných dielov na CD.
Výrobok spĺňa technické predpisy a normy platné v SR resp. v celej Európskej únii.
Dodávateľ je autorizovaný predajca, čo preukáže verejnému obstarávateľovi do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Žiadna zo zmluvných strán nepostúpi svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Postúpenie práv
a povinnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany je neplatné.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa uvedenej v zmluve sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia závady.
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:

Nitriansky

Okres:

Topoľčany

Obec:

Topoľčany

Ulica:

Pivovarnícka

Čas / lehota plnenia zmluvy:
16.11.2018 08:00:00 - 30.11.2018 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor

Požadované množstvo:

1,0000

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 24 480,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 29 376,00 EUR
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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 19.10.2018 09:38:10
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
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