Kúpna zmluva č. Z201619563_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Školský poľnohospodársky podnik, n.o.

Sídlo:

Hlavná 339, 07664 Zemplínska Teplica, Slovenská republika

IČO:

31256481

DIČ:

2021710592

IČ DPH:

SK2021710592

Číslo účtu:

SK38 0200 0000 0016 8838 4755

Tel:

+421566796231

Dodávateľ:
Obchodné meno:

AGROTRADE GROUP spol. s r.o.

Sídlo:

Šafárikova 124, 04801 Rožňava, Slovenská republika

IČO:

31668861

DIČ:

2020474621

IČ DPH:

SK7020000020

Číslo účtu:

SK0502000000003229663551

Tel:

0587880800

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Poľnohospodársky kolesový traktor

Kľúčové slová:

traktor, poľnohospodárstvo, servisné práce

CPV:
Druh/y:

16700000-2 - Traktory/ťahače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 50110000-9 Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie
Tovar; Služba

Kategória služieb:

1. Opravy a údržba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Poľnohospodársky kolesový traktor s vysokovýkonným motorom vo výbave a s príslušenstvom zabezpečujúcim bezpečnú
a spoľahlivú prevádzku a servisnými službami
• Nový a v prevádzkových podmienkach nepoužitý stroj, vyrobený v roku 2016
• Motor bez filtra pevných častíc
• Turbodúchadlo s medzichladičom a elektrickým obtokovým ventilom
• Prevodovka s plynule meniteľným prevodom
• Hydraulický systém s Load sensing
• Hydraulický systém s funkciou postupného vyhĺbovania pracovného náradia na spracovanie pôdy
• Zadný vývodový hriadeľ s otáčkami 540E/1000 a s externým (mimo kabíny) ovládaním
• Predný vývodový hriadeľ
• Vzduchové brzdy 1+2 okruhové
• Zadný trojbodový záves ovládaný elektrohydraulicky s externým ovládaním a s automatickými stabilizátormi
• Ramená zadného závesu s hákmi kategórie 4
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• Výškovo prestaviteľný automatický vlečkový záves
• Spodné tiahlo a horné hydraulické tiahlo
• Predný trojbodový záves integrovaný v ráme traktora (zabudovaný priamo pri montáži/výrobe traktora vo výrobnom
závode)
• Odpružená predná náprava pre vysoké zaťaženie
• Zadná náprava pre vysoké zaťaženie
• Nápravy kompatibilné s dvojmontážou kolies
• Odpružená kabína s klimatizáciou a odpruženou sedačkou vodiča, autorádio
• Pracovný počítač s monitorom a ISOBUS konektorom, s predprípravou na video a na systém navádzania do riadku
• Výbava schválená na prevádzku na pozemných komunikáciách vrátane dokladov
2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Výkon motora nominálny (ISO 14396)

HP

335

344

Výkon motora maximálny (ISO 14396)

HP

365

Počet valcov

ks

6

Počet turbodúchadiel

ks

Ručný plyn - pamäte otáčok

počet

2

Hydraulické čerpadlo - výkon

l/min.

200

Externé hydraulické okruhy

počet

5

Zadný záves - zdvihová siila

kg

12000

Predný záves - zdvihová sila

kg

5000

Závažia zadných kolies

kg

1500

Predné závažia

kg

1500

Predné pneumatiky - šírka

mm

600

Zadné pneumatiky - šírka

mm

700

Pracovné svetlomety

ks

10

Nádrž na naftu

litre

600

Podložný klin

ks

2

Kľúč na kolesá

ks

1

Skrinka s náradím

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

2.4

2

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
Zabezpečenie záručného a pozáručného servisu stroja
Názov

Upresnenie
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Presne

Zabezpečenie servisných
prehliadok predpísaných
výrobcom stroja (doprava +
práca +materiál)
Vykonanie servisných prác ostatné servisné zásahy
(opravy) podľa požiadavky
objednávateľa (doprava +
práca)
2.5

v rozsahu 0 - 2 000 Mth prevádzky stroja

v rozsahu 100 hodín práce servisného technika

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Trebišov

Obec:

Zemplínska Teplica

Ulica a číslo:

Hlavná 339

Čas / lehota plnenia zmluvy:
22.8.2016 0:00:00 - 31.8.2016 23:59:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 181 700,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 218 040,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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.
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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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 10.8.2016 10:08:00
Objednávateľ:
Školský poľnohospodársky podnik, n.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
AGROTRADE GROUP spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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