Kúpna zmluva č. Z20152603_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Jaslovské Bohunice

Sídlo:

Nám. sv. Michala 36/10A, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika

IČO:

00312614

DIČ:

2021133796

IČ DPH:

SK2021133796

Číslo účtu:

SK19 5600 0000 0011 1583 1001

Tel:

0335571021

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Marián Šupa

Sídlo:

Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika

IČO:

11906022

DIČ:

1020327209

IČ DPH:

SK1020327209

Číslo účtu:

SK9209000000000045555173

Tel:

0903467760

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

traktorový náves - nosič kontajnerov

Kľúčové slová:

traktorový náves, náves, nosič kontajnerov

CPV:

34220000-5 - Prívesy, návesy a pojazdné kontajnery; 60100000-9 - Služby cestnej dopravy;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• traktorový náves, ktorý má slúžiť na odvoz a premiestňovanie kontajnerov - nosič kontajnerov

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

počet náprav návesu

ks

2

hmotnosť - celková/užitočná

kg

14000/10050

rozloženie hmotnosti - traktor/náves

kg

1500/12500

prevádzková hmotnosť

kg

4000

celkové rozmery - d

mm

6000

celkové rozmery - š

mm

2480

celkové rozmery - v

mm

3400

celkové rozmery - lv

mm
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Minimum

1200

Maximum

1250

Presne

maximálna povolená rýchlosť

km/hod

0

kapacita zdvihu ramien

kg

10000

nosič určený pre kontajnery vaňového typu o objeme

m3

4

počet reťazí pre upnutie kontajnera - koncovky typu RAK osadené
poistkami
počet bočných dorazov pre vymedzenie pozície kontajnera

ks

4

ks

4

počet záchytných hákov pre sklápanie - vyprázdňovanie kontajnera

ks

2

podúrovňové nakladanie

mm

800

pracovný tlak

bar

180

plošina nosiča v prednej časti osadená ochranným štítom vo výške

mm

500

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

odpruženie návesu listovými perami

áno

brzdový systém dvojokruhový

áno

elektroinštalácie

12V

kolesá - pneu jednomontáž

500/50 R 17 (PR14, index 152A8)

nosič určený pre kontajnery vaňového typu

áno

ovládanie nosiča pákami rozvádzača na ľavej strane nosiča

áno

sada predných prestaviteľných dorazov kontajnera

áno

pohon nosiča od hydraulického okruhu traktora

áno

CE prevedenie

áno

ťažná oj s pripojením do spodného alebo horného závesu

áno

odstavná podpera návesu

hydraulická

nakladacie ramená

hexagonálne profil

hydraulický rozvádzač s ovládacími pákami

áno

tlakový filter oleja na vstupe do rozvádzača

áno

valce osadené riadiacimi ventilmi

áno

obrysové a koncové svetlá

v zmysle vyhlášky - áno

zadný výstražný trojuholník označujúci pomalé vozidlo

áno

doklad o zhode

áno

záručný list

áno

návod na obsluhu a údržbu

áno

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Dostupné náhradné diely na Slovensku a servis v okrese Trnava, Piešťany a Hlohovec
Názov

2.5
Popis

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru
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40

12

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Jaslovské Bohunice

Ulica a číslo:

Námestie sv. Michala 36/10A

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
9.4.2015 10:04:00 - 9.4.2015 14:04:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

1

Množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 33 750,00 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 40 500,00 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 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, 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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5.5

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 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 27.3.2015 10:40:00
Objednávateľ:
Obec Jaslovské Bohunice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Marián Šupa
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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