Kúpna zmluva č. Z201756793_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

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Majerská cesta 94, 97496 Banská Bystrica, Slovenská republika
36836567
2022451189
SK2022451189
SK8202000000002183944256
+421-48 4727351

Dodávateľ:
Obchodné meno:

MK TRAKTOR s.r.o.

Sídlo:

Okružná 94, 07101 Michalovce, Slovenská republika

IČO:

46887717

DIČ:

2023646438

IČ DPH:

SK2023646438

Číslo účtu:

SK6631000000004470036508

Telefón:

0905635090

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Traktory so zadným priekopovým ramenom s predsunutou mulčovacou hlavou- 3 ks

Kľúčové slová:

Traktory

CPV:

34114000-9 - Špeciálne vozidlá; 16000000-5 - Poľnohospodárske stroje; 16700000-2 Traktory/ťahače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Traktory so zadným priekopovým ramenom s predsunutou mulčovacou hlavou - 3 ks

Funkcia
1. Predmetom zákazky je dodať nový tovar - 3 ks traktory so zadným priekopovým ramenom s predsunutou mulčovacou
hlavou, s dopravou na miesto určenia podľa požiadaviek kupujúceho.
2. Miesto dodania bude v priebehu trvania zmluvy do oblasti Banská Bystrica.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

1. Motor -výkon

kW

80

2. Rameno - pracovný dosah ramena

m

5,5

3. Hmotnosť traktora bez závaží

kg

4 300

4. Rozvor náprav

mm

2400

5. Otáčky vývodového hriadeľa

ot/min

6. Čerpadlo

kW

33

7. Prietok

l/min.

90

8. Vlastný zásobník oleja

l

200

9. Predsunutie mulčovacej hlavy dopredu

m

2,5

10. Šírka záberu

cm

120
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Maximum

Presne

540

11. Počet kladív

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. Vývodová hriadeľ/PTO

nezávislá, dvojrýchlostná, otáčky PTO 540, priemer/počet drážiek
35 mm/6, DIN 9611

2. Brzdy - brzdový systém

viacdiskové kvapalinové, hydraulicky ovládané

3. Prevodovka- typ prevodovky

plne synchronizovaná, reverzná, 24+24 rýchlostná

4. Spojka

suchá s nezávislým PTO ovládaním spojky

5. Kabína

bezpečnostná, veľká, komfortná, klimatizovaná, sedadlo
spojujazdca

6. Pneumatiky

komunálne

7. Farba

oranžová RAL 2011

8. Ďalšie požiadavky

výstražná svetelná rampa vzadu, maják, predný a zadný
trojbodový záves vhodný na zavesenie prídavného zariadenia

9. Rameno-typ závesu

kategória 2

10. Ostatné požiadavky

Priekopové rameno musí mať možnosť predsunutia prac.hlavy pri
práci pred os zadnej nápravy traktora, pracovná hlava sa musí
nachádzať vedľa traktora vpravo, medzi osami prednej a zadnej
nápravy.

12. Ostatné požiadavky

Ovládanie ramena – Joystick s elektro hydraulickým ovládaním.
Stabilizátor pre uchytenie ramena na traktor.

2.3

20

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru „Traktory so zadným priekopovým ramenom s predsunutou mulčovacou
hlavou - 3 ks“. Cena je vrátane dopravy na miesto plnenia. Okamihom dodania predmetu kúpnej zmluvy je podpísanie a
datovanie dodacieho listu oboma zmluvnými stranami. Okamihom dodania predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo k
predmetu zmluvy z predávajúceho na kupujúceho a tiež nebezpečenstvo škody na predmet zmluvy.
2. Predávajúci oznámi kupujúcemu do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvného vzťahu obchodnú značku,
presný typ vozidla, jednotkovú cenu. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v
platnom znení a vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako cena maximálna. Cena bude vrátane
DPH, dopravy, cla, správnych a iných poplatkov. Zmena ceny je prípustná len pri zmene výšky zákonnej sadzby DPH.
3. Predávajúci sa zaväzuje predložiť kupujúcemu zoznam kontaktných osôb zodpovedných za plnenie tejto zmluvy v rozsahu
meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, funkcia, e-mailové adresy pre zasielanie objednávok, faktúr.
4. Predávajúci je povinný predložiť kupujúcemu doklad preukazujúci, že vozidlo na účely kúpy poskytne subjekt
(predajca),ktorý je autorizovaným predajcom alebo sprostredkovateľom výrobcu, so zabezpečením záručného servisu
autorizovaným servisom na území Banskobystrického kraja (kópia dokladu).
5. V prípade nejasnosti si kupujúci vyhradzuje právo požiadať predávajúceho o predloženie originálu dokladu v papierovej
forme.
6. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar (vozidlá) do sídla kupujúceho do oblasti Banská Bystrica. Tovar bude dodaný
obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Predmet zmluvy prevezme zodpovedný pracovník
kupujúceho v dohodnutom termíne, na dohodnutom mieste a v bezchybnom stave.
7. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar vrátane 2 kľúčov od vozidla, technického preukazu, návodu na použitie a údržbu v
slovenskom jazyku, servisnej knižky, povinnej výbavy vozidla v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek kupujúceho.
8. Predávajúci vykoná pred prevzatím vozidla pre oprávnenú osobu kupujúceho bežnú inštruktáž o vlastnostiach a obsluhe
dodaného vozidla.
9. Predávajúci umožní oprávnenej osobe kupujúceho vykonanie vizuálnej kontroly dodaného vozidla.
10. Predávajúci je povinný predložiť kupujúcemu doklad od výrobcu vozidla, že vozidlo spĺňa technické parametre požadované
kupujúcim stanovené v opisnom formulári. Predávajúci doklad predloží do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy. Kupujúci
môže odmietnuť prevzatie tovaru, ak preberaný tovar nespĺňa požadované kvalitatívne a množstevné parametre. Dopravné
náklady v takomto prípade znáša predávajúci.
11. Predávajúci umožní kupujúcemu vykonanie funkčnej skúšky všetkých ovládacích prvkov a funkcií vozidla, ktoré je možné
vykonať v kľude alebo počas skúšobnej jazdy na území v okruhu do 10 km od miesta dodania.
12. Predávajúci zodpovedá za poškodenia príslušných zariadení, ktoré vznikli z dôvodu použitia predmetu zmluvy. Dôkaz o
vzniknutom poškodení príslušného zariadenia, ktoré vzniklo z dôvodu použitia predmetu zmluvy, preukáže kupujúci
predávajúcemu formou písomného vyjadrenia príslušného servisného strediska. Ak dôjde k poškodeniu príslušného
zariadenia, predávajúci uhradí v plnom rozsahu vzniknuté náklady na odstránenie vzniknutej škody.
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13. Záručná doba na vozidlo je minimálne 24 mesiacov. Počas tejto doby má kupujúci právo od predávajúceho na odstránenie
vád. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe. Ak predávajúci neodstráni vady a poruchy, ktoré
sa vyskytli na predmete zmluvy v záručnej dobe, môže kupujúci požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,5
%z ceny vadného plnenia predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
14. V prípade ak odstránenie vady na vozidle bude trvať dlhšie ako 1 deň, predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu
bezplatne vozidlo, až do doby odstránenia vady na vozidle. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná,
zaväzuje sa predávajúci dodať náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu vyhotoveného a
podpísaného oboma zmluvnými stranami.
15. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy okamžite, bez výpovednej lehoty, v prípade, ak predávajúci neposkytne predmet
zákazky podľa jednotlivých parametrov technickej špecifikácie predmetu zákazky definovanej v zadávanom opisnom formulári
EKS. Odstúpením od zmluvy zostávajú zachované ustanovenia upravujúce zmluvnú pokutu, ako aj nárok na náhradu škody.
16. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy do 6 kalendárnych mesiacov po doručení písomnej (fax, e-mail)
objednávky kupujúcim. Do termínu dodania sa nezapočítava deň objednávky, ale až nasledujúci pracovný deň. Zmluvy je
termín najneskoršie prípustný a neprekročiteľný. Čiastkové dodávky sú prípustné v prípade potreby kupujúceho dodať tak
predmet zmluvy.
17. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku. Kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí
predmetu zmluvy na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude dodací list podpísaný zodpovednými
osobami oboch zmluvných strán.
18. Faktúra za dodanie tovaru, ktorý je predmetom zmluvy bude uhradená za preukázateľne riadne dodaný tovar na základe
predloženej faktúry do 14 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu alebo odo dňa poskytnutia riadneho plnenia, podľa toho, ktorý
z týchto dní nastal neskôr.
19. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti daňového dokladu. Dôvod vrátenia
je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu začína plynúť
nová 14-dňová lehota splatnosti.
20. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu tejto zmluvy, má kupujúci právo uplatniť si u
predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom: sto eur) za každý, aj začatý deň omeškania.
21. V prípade, ak predávajúci nedodá kupujúcemu tovar, ktorý si kupujúci objednal v zmysle požiadaviek má kupujúci právo
uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za každý, aj začatý deň omeškania.
22. Predávajúci zodpovedá a ručí za to, že predmet zmluvy má v čase prevzatia kupujúcim zmluvne dohodnuté vlastnosti,
ktoré zodpovedajú technickým normám a parametrom tak, aby nevykazoval chyby alebo vady, ktoré by negatívne ovplyvnili
parametre súvisiace s jeho používaním na požadované účely a znižovali by jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
Predávajúci zodpovedá a ručí za to, že predmet tejto zmluvy nie je zdraviu škodlivý.
23. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, ak boli spôsobené
používaním predmetu zmluvy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými
podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.
24. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku
takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
25. Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior, ktorých dôsledkom je nemožnosť plnenia
niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité odstúpenie od zmluvy. Odstúpením od zmluvy zostávajú zachované
ustanovenia upravujúce zmluvnú pokutu.
26.Táto zmluva je platná 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

ilustračný obrázok.pdf

ilustračný obrázok.pdf

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Banská Bystrica

Obec:

Banská Bystrica

Ulica:

Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
Strana 3 z 4

3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
15.11.2017 13:26:00 - 14.12.2018 00:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

3,0000

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 150 000,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 180 000,00 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 3.1, 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.

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 10.11.2017 14:46:01
Objednávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
MK TRAKTOR s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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