
Kúpna zmluva č. Z202121387_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK7881800000007000655711
Telefón: 0326555864

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Marián Šupa
Sídlo: Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika
IČO: 11906022
DIČ: 1020327209
IČ DPH: SK1020327209
Bankové spojenie: IBAN: SK9209000000000045555173
Telefón: 0903467760

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Výučbový traktor s príslušenstvom
Kľúčové slová: traktor, obrábací pluh 3-radlicový, sejačka automatická, mulčovač, žací kruh, rotačné brány,

rozmetadlo maštalného hnoja, rozmetadlo priemyselných hnojív, príves za traktor
CPV: 16700000-2 - Traktory/ťahače; 34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 60000000-8 -

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Výučbový traktor s príslušenstvom

2. Obrábací pluh 3-radlicový

3. Sejačka automatická

4. Mulčovač

5. Žací kruh

6. Rotačné brány

7. Rozmetadlo maštalného hnoja

8. Rozmetadlo priemyselných hnojív

9. Príves za traktor jednonápravový výklopný

Položka č. 1: Výučbový traktor s príslušenstvom

Funkcia

Podpora a skvalitnenie odborného vzdelávania v rámci projektu IROP 2014-2020.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Traktor ks 1
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Objem motora cm3 3 700 4200

Maximálny výkon motora kW 65

Počet valcov ks 4

Palivová nádrž l 130

Maximálna rýchlosť km/h 40

Počet hydraulických okruhov vzadu ks 3

Prietok hlavného hydraulického čerpadla l/min 55

nosnosť zadných ramien kg 3 500

závažie do zadných kolies kg 250

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Elektronická regulácia otáčok motora áno

Počet rýchlostí prevodovky vpred/ vzad 30 / 30

Počet prevodových stupňov pod zaťažením 3

Elektrohydraulická reverzácia pojazdu s nastaviteľnou 
moduláciou áno

Možnosť zastavenia so zaradeným prevodovým 
stupňom bez použitia spojkového pedálu áno

Komfortná spojka na radiacej páke áno

Otáčky vývodového hriadeľa 540/540ECO/1000 áno

Elektrohydraulické ovládanie vývodového hriadeľa áno

Elektronická regulácia zadného trojbodového závesu áno

Ovládanie hydraulických ramien na blatníkoch vonku áno

100% uzávierka diferenciálu vpredu a vzadu áno

Predný náhon elektrohydraulicky ovládaný áno

Kotúčové brzdy vpredu a vzadu áno

Samostatné čerpadlo pre riadenie áno

Pneumatické odpruženie sedadla vodiča áno

klimatizácia/kúrenie áno

pneumatické brzdy prívesu 2-okruhové áno

čelný nakladač namontovaný na traktore s ovládacím 
džojstik v kabíne,  tretia olejová funkcia vyvedená na 
konci ramena

áno

zásuvka na príves 7 pólová áno

volant - sklopný výsuvný áno

panoramatická strecha áno

voľný spätný prepad áno

odpojovač batérie áno

spodné ramená s rýchloupínaním a mechanickým 
bočným a výškovým prednastavením áno

etážový záves s automatickou hubicou áno

natáčacie blatníky vpredu áno

prevodovka reverzná áno

sedadlo vodiča s pneumatickým odpružením s 
bezpečnostným pásom áno

kotúčové brzdy na všetkých 4 kolesách olejom chladené áno

sedadlo spolujazdca s bezpečnostným pásom áno

rádio áno

nastaviteľné disky áno

technický preukaz áno
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Položka č. 2: Obrábací pluh 3-radlicový

Funkcia

Obrábací pluh 3-radlicový tvorí príslušenstvo k položke č. 1

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Obrábací pluh 3-radlicový ks 1

Krokovo nastaviteľný záber od 30 - 45 cm v krokoch cm 5

Počet radlíc ks 3

Závesná hlava typ 150 ks 1

Vzdialenosť telies cm 80

Základná výška rámu cm 70

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Každé orbové teleso istené listovou pružinou áno

Mechanické nastavenie záberu prvej radlice áno

Gumové oporné koleso s tlmičom rázov áno

Zapravovací límec áno

Položka č. 3: Sejačka automatická

Funkcia

Sejačka automatická tvorí príslušenstvo k položke č. 1

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Sejačka automatická ks 1

pracovný záber m 3

Zásobník osiva l 750

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Pripojenie pomocou 3-bodového závesu traktora áno

kypriče stôp áno

schody pre nakladanie áno

Mechanický hektáromer pre mikrogranuláty áno

Skladanie do prepravnej polohy áno

Pneumatické výsevné ústrojenstvo áno

Hydraulicky ovládané značkovače áno

centrálne nastavenie prítlaku áno

mechanicky poháňaný dávkovač áno

nastaviteľná dávka v rozsahu 1,8 - 380 kg/ha áno

Položka č. 4: Mulčovač

Funkcia

Mulčovač tvorí príslušenstvo k položke č. 1

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Mulčovač ks 1

Zadný mulčovač s pracovným záberom pre agregáciu s 
traktorom o výkone 100 k cm 220

Mechanický stranový posun cm 55

Priemer rotora cm 16
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Max. šírka stroja pri preprave cm 240

Počet kladív ks 18 20

Hmotnosť kg 730

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Uchytenie do trojbodového závesu kat. II áno

Prevodovka s voľnobežkou áno

Otáčky výv. hriadeľa 540 ot/min. áno

Nastavenie hĺbky mulčovania na opornom valci áno

Uloženie kladív dvojitej špirále áno

Vymeniteľné protiostrie áno

Klzáky z tvrdokovu áno

Ochrana skrine mulčovača - vymeniteľná áno

Položka č. 5: Žací kruh

Funkcia

Žací kruh tvorí príslušenstvo k položke č. 1

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Žací kruh ks 1

Pracovný záber cm 240

počet žacích diskov ks 6

počet nožov na disku ks 3

hmotnosť kg 450 550

pohon vývodovým hriadeľom s otáčkami ot./min 540

potrebný výkon kW 35

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Uchytenie na zadný trojbodový záves traktora kat II. áno

protibežné žacie disky áno

istenie stroja pri náraze áno

nastavenie výšky kosenia áno

pripojenie k traktoru 1 hydraulickým okruhom áno

oporná odstavná noha áno

kardanový hriadeľ so spojkou proti preťaženiu áno

Položka č. 6: Rotačné brány

Funkcia

Rotačné brány tvoria príslušenstvo k položke č. 1

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Rotačné brány ks 1

Pre traktor s výkonom k 140

Pohon od vývodového hriadeľa s otáčkami ot./min 540

Pracovná šírka cm 250

Dĺžka nožov mm 270

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kardanový hriadeľ so spojkou proti preťaženiu áno

Bočné dosky zavesené na paralelograme áno
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Ozubený valec po celej šírke záberu áno

Karbidové škrabky ozubeného valca áno

Položka č. 7: Rozmetadlo maštalného hnoja

Funkcia

Rozmetadlo maštalného hnoja tvorí príslušenstvo k položke č. 1

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Rozmetadlo maštalného hnoja ks 1

Univerzálne rozmetadlo organických hnojív s 
maximálnou  povolenou hmotnosťou t 7

Počet náprav ks 2

Maximálna povolená rýchlosť km/h 25

Kolesá - priemer ráfiku palec 22

Pneumatiky - šírka mm 550

Korba - objem m3 7

Dĺžka ložnej plochy mm 4 500

Výška bočníc bez použitia nadstavieb mm 75

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Odpruženie náprav na listových perách áno

Nájazdové brzdy pre rýchlosť 25 km/h áno

Zavesenie do spodného závesu áno

Podlaha - oceľová áno

Rozhadzovacie ústrojenstvo s 2 rozhadzovacími 
taniermi áno

2 frézovacie valce pre optimálnu kvalitu rozhadzovania áno

Istenie rozhadzovacieho mechanizmu vačkovými 
spojkami áno

Položka č. 8: Rozmetadlo priemyselných hnojív

Funkcia

Rozmetadlo priemyselných hnojív tvorí príslušenstvo k položke č. 1

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Rozmetadlo priemyselných hnojív ks 1

Objem násypky l 1 100

Plniaca výška cm 110

Šírka násypky cm 200 220

Šírka rozsypu m 12 24

Rozmetacie kotúče ks 2

Počet nerezových lopatiek na každom kotúči ks 6

Pohon od vývodového hriadeľa s otáčkami ot./min 540

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Zavesenie do ramien traktora kat.II áno

Kalibračná sada áno

LED dopravné osvetlenie áno

Hydraulicky ovládaný deflektor pre hraničné rozmetanie áno
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Položka č. 9: Príves za traktor jednonápravový výklopný

Funkcia

Príves za traktor jednonápravový výklopný tvorí príslušenstvo k položke č. 1

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Príves za traktor jednonápravový výklopný ks 1

počet náprav ks 1

šírka korby cm 220

dĺžka korby cm 400

celková hmotnosť kg 8500

výška bočníc cm 50

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

brzdený 2 okruhovým pneumatickým systémom áno

všetky bočnice otvárateľné áno

schválené pre jazdu po pozemných komunikáciách áno

vyklápanie na 3 strany áno

spájacie zariadenie oko áno

technický preukaz áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ mal v predmete podnikania oprávnenie na dodanie tovaru, ktorý zodpovedá predmetu 
zmluvy.

Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky naraz jednou dodávkou.

Cena vrátane dodania, inštalácie na mieste plnenia (predvedenie a odskúšanie predmetu zákazky) a zaučenia k obsluhe.

Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, kompletný, funkčný, v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami. V 
opačnom prípade si objednávateľ vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol a nezaplatiť zmluvnú cenu. Predmet 
zákazky musí byť zabalený v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a bez predchádzajúceho používania.

Ak sa v technickej špecifikácii predmetu uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 
obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými 
resp. lepšími parametrami. Nedodržanie porovnateľných alebo lepších parametrov pri ekvivalentom plnení bude považované 
za porušenie zmluvy a dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

Objednávateľ požaduje s dodávkou dodať doklady vzťahujúce sa k predmetu zákazky - platný technický preukaz, servisná 
knižka, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku. Zároveň  dodať aj povinnú výbavu vozidla v zmysle 
aktuálne platnej vyhlášky.

Objednávateľ požaduje dodať všetky potrebné technické dokumenty, revízie a certifikáty, ktoré sú potrebné na prevádzkovanie
daného typu zariadenia v súlade s technickými normami a platnej legislatívy.

Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Dodávateľ predloží objednávateľovi najneskôr do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy e-mailový a telefonický kontakt 
osoby zodpovednej za plnenie predmetu zákazky.

Objednávateľ posúdi vlastný návrh plnenia zákazky (t.j. typ resp. obchodnú značku predloženú dodávateľom), vzhľadom na 
požadovanú technickú a funkčnú špecifikáciu položiek predmetu zákazky . K návrhu dodávateľa (t.j. k obchodnej značke ) sa 
objednávateľ vyjadrí do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy, tak že oznámi dodávateľovi , či vlastný návrh plnenia 
zákazky od dodávateľa akceptuje alebo od zmluvy odstupuje ( v zmysle  bodu 6.2.3 OPET)

Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia emailu od objednávateľa o akceptácii vlastného 
návrhu plnenia zákazky v zmysle predchádzajúceho bodu objednávateľovi predložiť doklady preukazujúce splnenie všetkých 
technických špecifikácií a technických vlastností predmetu zmluvy,  (napr.  prospektový materiál, katalóg, technický list a pod.),
ktorý musí obsahovať podrobnú technickú špecifikáciu a technické vlastnosti.
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Objednávateľ posúdi na základe predložených dokladov, či ponúkaný  predmet zákazky spĺňa technické parametre a 
požiadavky kupujúceho v zmysle zmluvy. Ak dôjde k rozporu, prípadne z predložených dokumentov nebude možné zhodu 
posúdiť, Objednávateľ vyzve Dodávateľa na doplnenie predložených dokumentov. Dodávateľ je povinný doplniť požadované 
dokumenty do 3 pracovných dní od prevzatia výzvy. Ak po doplnení dokumentov nie je možné jednoznačne posúdiť zhodu s 
požiadavkami, Objednávateľ má právo jednostranne od tejto Zmluvy odstúpiť.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky  a požiadavky Objednávateľa uvedenej v technickej špecifikácii alebo v osobitných 
požiadavkách na plnenie alebo  v Kúpnej zmluve sa bude požadovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a  
Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy, požadovať náhradu škody a udeliť negatívnu referenciu.

Ak dodávateľ nepredloží alebo predloží objednávateľovi predmet plnenia,  v ktorom hodnoty nebudú v súlade so skutočnými 
alebo požadovanými vlastnosťami dodávaného plnenia, alebo sa takýto produkt pokúsi dodať', objednávateľ je oprávnený 
uplatniť' si u dodávateľa zmluvnú pokutu v sume 5 % z hodnoty plnenia, najmenej však vo výške 250 EUR za každé také 
porušenie, tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Cieľom zmluvnej pokuty je pokryť' náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nutnosti rušenia zmluvy a opakovania aukcie vrátane 
všetkých pridružených procesov. Z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkania nezodpovedajúceho tovaru alebo 
služieb, ceny za ktorú nie je možne dodať, alebo nedokázaním splniť osobitné požiadavky.

Objednávateľ požaduje bezplatné poskytnutie autorizovaného záručného servisu a bezplatnej údržby počas záručnej doby. 
Záruka je minimálne 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zákazky. Všetky náklady spojené s odstránením prípadnej 
poruchy vrámci oprávnenej reklamácie v záručnej lehote znáša dodávateľ.

V prípade poruchy na traktore alebo na niektorom príslušenstve počas trvania záručnej doby je dodávateľ povinný zabezpečiť 
servis do 48 hodín od oznámenia poruchy.

Objednávateľ nie je povinný prevziať a uhradiť predmet zákazky ak má vady, a to až do úplného odstránenia.

V prípade, ak sa dodávateľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby 
bola v súlade so zmluvnou cenou, t.j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila.

Predmet zmluvy je financovaný zo zdrojov EÚ. Zmluva bude predmetom kontroly verejného obstarávania realizovaného cez 
elektronické trhovisko zo strany príslušného oprávneného orgánu. Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo 
oprávnené orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. Predmet
zmluvy je dodávateľ oprávnený dodať až po ukončení tejto kontroly.

Zmluva a nadobudnutie účinnosti zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami v súlade s čl. XV. Všeobecných zmluvných podmienok 
"Osobitné ustanovenia o Zákazkách  financovaných  z fondov EÚ" OPET v platnom znení.

Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
príslušnej Zmluvy o poskytnutie NFP uzavretej objednávateľom ako prijímateľom NFP za účelom financovania predmetných 
predmetov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Dodávateľ je povinný uvádzať  na faktúre a dodacom liste/preberacom protokole názov a ITMS2014+ kód projektu, aby boli 
jednoznačne priradené výdavky k projektu a  zamedzilo sa dvojitému financovaniu. Názov a ITMS2014+ kód projektu 
Objednávateľ oznámi Dodávateľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. Uvedené doklady Objednávateľ požaduje dodať v 
troch originálnych vyhotoveniach.

Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom 
dodaní predmetu zmluvy na  základe preberacieho protokolu. Prílohou faktúry je preberací protokol/dodací list potvrdený 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Preberací protokol/dodací list vypracuje dodávateľ.

V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo  nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ 
právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie. Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej 
faktúry objednávateľovi.

Dodávateľ akceptuje spôsob financovania predmetu zmluvy prostredníctvom európskych štrukturálnych fondov - 
predfinancovanie. Omeškanie úhrady faktúr spôsobené výkonom kontroly nároku na platby zo strany poskytovateľa 
financovania nie je nedodržaním dátumu splatnosti faktúry a dodávateľ neuplatní sankcie voči objednávateľovi.

Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.

Dodávateľ  nie  je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len  „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu  objednávateľa. 
Právny úkon, ktorým budú postúpené  pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou  objednávateľa  podľa  predchádzajúcej 
vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol 
na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas  štatutárneho orgánu objednávateľa.

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..

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..
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Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom 
systéme v platnom znení sa umožňuje a objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Obec: Pruské
Ulica: Pruské 294

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.03.2022 08:00:00 - 29.09.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , 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: 173 333,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 208 000,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121387
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V Bratislave, dňa 15.11.2021 09:54:01

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121387


Zákazka


Identifikátor Z202121387


Názov zákazky Výučbový traktor s príslušenstvom


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/315144


Dodávateľ


Obchodný názov Marián Šupa


IČO 11906022


Sídlo Hollého 164, Veľké Kostoľany, 92207, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 4.11.2021 13:31:05


Hash obsahu návrhu plnenia R5+4jpCdrrIiEI3+sD557uFoE/70XjPn+XOQeO4E4uo=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Traktor s príslušenstvom podľa zadania


Prílohy:
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