Kúpna zmluva č. Z201723407_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 Kvakovce
Kvakovce 97, 09402 Kvakovce, Slovenská republika
00332518
2020630161

0918513324

Dodávateľ:
Obchodné meno:

AGROKOM - PLUS, spol. s r.o.

Sídlo:

Pod Hrádkom 13373/ 30, 08005 Prešov, Slovenská republika

IČO:

36450642

DIČ:

2020006054

IČ DPH:

SK2020006054

Číslo účtu:

SK0902000000001213687453

Telefón:

0905944975

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Traktor - technika pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci

Kľúčové slová:

traktor, čelný nakladač, technika, zberný dvor

CPV:

16700000-2 - Traktory/ťahače; 16600000-1 - Špeciálne mechanizmy pre
poľnohospodárstvo alebo lesníctvo; 34220000-5 - Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery;
34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Predmetom zákazky je nákup novej techniky - traktora a prídavných zariadení k traktoru pre zberný dvor.
• 1. Traktor - 1 ks, 2. Čelný nakladač - 1 ks, 3. Traktorový príves - 1 ks.
• Požadované prídavné zariadenia (čelný nakladač, traktorový príves) musia byť kompatibilné s požadovaným
traktorom.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Traktor, nový

ks

objem palivovej nádrže

l

200

menovitý výkon motora - výkon bez navýšenia podľa
normy 97/68EC

kW

75

motor - zdvihový objem

cm3

4 450

motor - krútiaci moment

Nm

450

motor - menovité otáčky

ot/min.
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Minimum

Maximum

Presne
1

2 100

motor - počet valcov

ks

prevodovka - počet prevodových stupňov v skupine

počet

4

prevodovka - celkový počet prevodových stupňov
vpred/vzad

počet

16/16

prevodovka - maximálna rýchlosť

km/h

40

prevodovka - rozsah pojazdovej rýchlosti

km/h

3,2

hydraulika - axiálne tlakové čerpadlo s prietokomoleja

l/min

80

hydraulika - počet vonkajších hydraulických okruhov

ks

2

elektrická výbava - elektrický systém

V

12

elektrická výbava akumulátor

V

12

elektrická výbava sedempólová zásuvka pre závesné
náradia

ks

1

zadné hydraulické ramená - maximálna zdvíhacia sila

kN

43

zadné hydraulické ramená - maximálna zdvíhacia sila vo
vzdialenosti 610 mm za upínacími bodmi

kN

21

zadné hydraulické ramená - maximálna zdvíhacia sila za
upínacími bodmi

kN

20

zadné hydraulické ramená - pomocné hydraulické valce

ks

zadný vývodový hriadeľ - otáčky

ot/min

540

osvetlenie - pracovné svetlomety rožné v maske

ks

2

osvetlenie - pracovné svetlomety strešné vpredu

ks

4

osvetlenie - pracovné svetlomety strešné vzadu

ks

4

osvetlenie - majáky (umiestnené na každej strane kabíny
po jednom)

ks

2

osvetlenie - spätné teleskopické zrkadlá

ks

2

Čelný nakladač k traktoru nový

ks

1

Čelný nakladač - maximálna výška zdvihu

mm

4 050

Čelný nakladač - zdvíhacia sila

kg

2 200

Čelný nakladač - uhol sklonu lopaty pri vyklopení

stupeň

70

Čelný nakladač - šírka lopaty

mm

2 200

Čelný nakladač – paletizačné vidly

ks

1

Traktorový príves nový

ks

1

Traktorový príves s vyklápaním na tri strany - počet
náprav

ks

2

Traktorový príves - celková hmotnosť

kg

Traktorový príves - hmotnosť

kg

1 900

Traktorový príves - výška prvého radu nadstavbových
bočníc

mm

600

Traktorový príves - osvetlenie

V

Traktorový príves - dĺžka korby

mm

4 500

Traktorový príves - šírka korby

mm

2 200

Traktorový príves - výška základnej bočnice

mm

600

Traktorový príves - výpustný otvor 1. rozmer

mm

400

Traktorový príves - výpustný otvor 2. rozmer

mm

230

Traktorový príves - maximálna prevádzková rýchlosť

km/h

40

Traktorový príves - dĺžka piestu vyklápania s koncovým
spínačom

mm

1 850
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4

40

2
1 000

11 000
2 100

12

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

požiadavka na traktor

farba zelená

požiadavka na traktor

motor - vysokotlakové vstrekovanie CommonRail – HPCR alebo
ekvivalent, turbo dúchadlo s vastegate, alebo ekvivalent, plnenie
emisnej normy stupňa IIIB a vyššej

požiadavka na traktor

reverzná prevodovka s radením prevodov v skupinách pod
zaťažením, reverz jazdy vpred/vzad radený pod plným zaťažením
bez použitia spojky

požiadavka na traktor

viaclamelová mokrá disková spojka hydraulicky ovládaná

požiadavka na traktor

ovládanie spojky – pedál spojky a tlačidlo spojky na radiacej páke
(zdvojená funkcia)

požiadavka na traktor

parkovací zámok

požiadavka na traktor

uzávierka diferenciálu

požiadavka na traktor

hydraulika - systém kompenzácie tlaku

požiadavka na traktor

elektrohydraulicky ovládaný zadný vývodový hriadeľ

požiadavka na traktor

zadné hydraulické ramená - elektrohydraulické ovládanie

požiadavka na traktor

zadné hydraulické ramená - elektronicky riadený tlmič výkyvov
trojbodového závesu

požiadavka na traktor

ramená hydrauliky s rýchloupínaním kategórie IIIN

požiadavka na traktor

prídavné ovládanie ramien z blatníkov

požiadavka na traktor

automatický zadný horný záves nastaviteľný min. do 9 polôh,
pevný spodný záves

požiadavka na traktor

vzduchové brzdy jedno a dvojokruhové pre prípojné zariadenia

požiadavka na traktor

predné závažie – min. 600 kg + držiak závaží, zadné závažie v
diskoch zadných kolies – min 75 kg

požiadavka na traktor

predná náprava samo vyrovnávacia s trojramenným zavesením
bez možnosti odpojenia

požiadavka na traktor

hydro – pneumatické odpruženie prednej nápravy

požiadavka na traktor

mechanický pohon predných kolies 4 WD

požiadavka na traktor

hydrostatické riadenie predných kolies

požiadavka na traktor

automatická uzávierka predného diferenciálu

požiadavka na traktor

blatníky na predné kolesá

požiadavka na traktor

kolesá a pneumatiky: predné min. 420/70R24, zadné min.
520/70R38

požiadavka na traktor

kabína s klimatizáciou a s kúrením

požiadavka na traktor

vzduchom odpružené sedadlo vodiča

požiadavka na traktor

sedadlo spolujazdca, strešné okno

požiadavka na traktor

stierač predného a zadného skla

požiadavka na traktor

osvetlenie podľa vyhlášky

požiadavka na traktor

skrinka na náradie

požiadavka na čelný nakladač

základný rám robustný a tvarovaný pre výborný výhľad z kabíny

požiadavka na čelný nakladač

hydraulické valce pre ovládanie stroja

požiadavka na čelný nakladač

EURO rýchloupínacie prvky pre uchytenie príslušenstva

požiadavka na čelný nakladač

mechanické samovyrovnanie príslušenstva

požiadavka na čelný nakladač

indikátor hladiny lopaty alebo vidly

požiadavka na čelný nakladač

ovládanie nakladača z kabíny traktora s min.3 funkciami

požiadavka na čelný nakladač

hydraulické vedenia chránené v ráme

požiadavka na čelný nakladač

hydraulický systém s napojením na vonkajšie okruhy traktora
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požiadavka na čelný nakladač

pripojenie hydraulických a elektrických rýchlospojok pomocou
združenej MULTI-rýchlospojky

požiadavka na čelný nakladač

radenie rýchlostí traktora pod záťažou na jojsticku

požiadavka na čelný nakladač

odpruženie nakladača

požiadavka na čelný nakladač

paletizačné vidly

požiadavka na čelný nakladač

lopata so šírkou min. 2 150 mm

požiadavka na traktorový príves

stabilné pruženie a masívna točňa na prednej náprave

požiadavka na traktorový príves

korba, konická, zasúvateľné klanice

požiadavka na traktorový príves

platňa vyrobená z jedného oceľového kusu

požiadavka na traktorový príves

rám korby je vyrobený zo silných oceľových profilov – farbené

požiadavka na traktorový príves

centrálny zámok bočníc

požiadavka na traktorový príves

bočnice vyrobené z oceľových profilov (pieskované, natreté
základnou a povrchovou farbou)

požiadavka na traktorový príves

rám podvozku - zinkovaný PROFI

požiadavka na traktorový príves

parabolické pruženie

požiadavka na traktorový príves

dve brzdené nápravy

požiadavka na traktorový príves

dvojokruhový brzdový systém s ručnou reguláciou

požiadavka na traktorový príves

pneumatiky min 12,5/80-18

požiadavka na traktorový príves

osvetlenie – päťkomorové so 7 polovou koncovkou

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Celý požadovaný tovar musí byť dodaný nový a nepoužitý.
Traktor - homologizácia stroja na použitie prepravy stroja po verejných komunikáciách v SR: platný technický preukaz pre
premávku na pozemných komunikáciách v SR, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 3 hodiny.
Súčasťou dodávky tovaru je i odovzdanie dokladov v slovenskom, resp. českom jazyku vzťahujúcich sa na dodávaný tovar, ak
sú nevyhnutné na jeho užívanie - manuál a ďalšie doklady (napr. sada príručiek a technologických postupov, preberací
protokol, protokol o zaškolení, katalóg náhradných dielov a pod.) potrebné pre prevádzku jednotlivých zariadení podľa
všeobecne platných predpisov a noriem, platných v čase dodania tovaru.
Súčasťou dodávky traktora bude: a) platný technický preukaz pre premávku na pozemných komunikáciách v SR, b) návod
na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, c) servisná knižka,d) 2 plnohodnotné kľúče, e) ) zimné
reťaze.
Dodávateľ musí byť autorizovaným predajcom požadovaných strojov - požadujeme predložiť certifikát autorizovaného
predajcu.
Záruka na požadovaný dodaný traktor bez obmedzenia Mh je minimálne 24 mesiacov, na ostatný požadovaný dodaný tovar je
minimálne 24 mesiacov. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať záručný a pozáručný servis dodaného tovaru. Dodávateľ nastúpi
na vykonanie záručných prehliadok a opráv do 48 hodín od nahlásenia poruchy. Autorizovaný záručný a pozáručný servis do
80 km.
Všetky požadované prídavné zariadenia musia byť kompatibilné k požadovanému traktoru.
Vrátane inštalácie na mieste plnenia.
Dodávka náhradných dielov do 72 hodín.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy (presnú špecifikáciu dodaného tovaru) do 7 dní od uzavretia
zmluvy.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet spolu s vlastným návrhom na plnenie predmetu zmluvy, teda s
presnou špecifikáciou tovaru, ktorý bude predmetom dodania - uvedenie konkrétnej značky, výrobcu a typového označenia
tovaru, ktorý bude predmetom dodania (napr. katalógový list, technický opis a pod. v slovenskom alebo v českom jazyku), na
základe čoho sa preukáže splnenie požadovaných technických a iných požiadaviek na predmet zákazky do 7 dní od uzavretia
zmluvy.
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Súčasťou aktualizovaného rozpočtu a faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS2014+, s ktorým prijímateľ
(objednávateľ) oboznámi dodávateľa po uzavretí zmluvy.
Ide o zákazku spolufinancovanú z fondov EU (z Európskych štrukturálnych a investičných fondov).
Účinnosť zmluvy uzavretej cez elektronické trhovisko, ktorá bude spolufinancovaná z fondov EU, je naviazaná na výsledky
kontroly predmetného verejného obstarávania zo strany poskytovateľa.
Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti
zmluvy v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami elektronického trhoviska. Z uvedeného dôvodu k plneniu zmluvy
nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom (dodávateľom) stane účinnou. Po doručení správy z kontroly
verejného obstarávania prijímateľ (objednávateľ) bezodkladne upozorní na túto skutočnosť dodávateľa.
V prípade nedodržania technických vlastností predmetu zákazky uvedených v technickej špecifikácii, osobitných požiadaviek
na plnenie v objednávkovom formulári a omeškanie s termínom plnenia, považuje sa takéto porušenie za podstatné porušenie
zmluvy a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:
Obec:
Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
06.06.2017 16:00:00 - 10.07.2017 16:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

3,0000

3.4

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.

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: 103 491,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 124 190,00 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.
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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 23.05.2017 08:30:00
Objednávateľ:
Obec Kvakovce
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
AGROKOM - PLUS, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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