Kúpna zmluva č. Z201815478_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

Mesto Rajec
Námestie SNP 2/2, 01522 Rajec, Slovenská republika
00321575
2020637102

0917518111

Dodávateľ:
Obchodné meno:

AGRALL s. r. o.

Sídlo:

Hlavná 504, 94654 Bajč, Slovenská republika

IČO:

44874774

DIČ:

2022859542

IČ DPH:

SK2022859542

Číslo účtu:

SK1709000000000243060163

Telefón:

0917300131

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Technológie na nakladanie s odpadmi

Kľúčové slová:

bio-rezací a miešací voz na biologické odpady,traktorový náves,traktorový náves s nosičom
kontajnerov,Kontajner vaňový nízky - 3ks,Kontajner vaňový - 3ks,traktor s čelným
nakladačom

CPV:

16700000-2 - Traktory/ťahače; 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky;
34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. bio-rezací a miešací voz na biologické odpady
2. traktorový náves
3. traktorový náves s nosičom kontajnerov
4. Kontajner vaňový nízky - 3ks
5. Kontajner vaňový - 3ks
6. traktor s čelným nakladačom
Položka č. 1:

bio-rezací a miešací voz na biologické odpady

Funkcia
bio-rezací a miešací voz na biologické odpady
Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

-

• Min. dve miešacie a rezacie závitovky s min. štyrmi zbiehavými
skrutkovicami s vysokým stupňom oteruvzdornosti
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Minimum

Maximum

Presne

-

•

Pohon pomocou hriadele traktora

-

•

Verzia ťahaný náves

-

•

Vysoko oteruvzdorné dno so špeciálnej ocele

-

•

Rám z vysokoodolnej ocele

-

•

Objem miešacej skrine min. 15 m3

-

•

Otočné rezacie nože z vysokoodolnej ocele

-

• Demontovateľné a nastaviteľné rezacie protiostria z
oteruvzdornej ocele

-

• Možnosť spracovania odrezkov a konárov do priemeru min 8 až
max. 10 cm

-

•

Vážiaci systém

-

•

Hydraulická oporná noha

-

•

Kontrolný rebrík

-

• vyprázdňovanie na stranu pomocou hydraulicky sklopného
dopravníka a príprava na vyprázdňovanie na opačnej strane

-

•

Diaľkové ovládanie funkcií s káblami

-

•

Pneumatický brzdový systém

-

•

Kardan s bezpečnostnou skrutkou

-

•

Vrchné veko hydraulicky ovládané

-

•

Nakladacia ruka s kapacitou min. 350 kg, dosah min 2,9 m

Položka č. 2:

traktorový náves

Funkcia
traktorový náves
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Nosnosť

kg

7000

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

-

•

Trojstranne sklápateľná korba

-

•

Max. prepravná rýchlosť min 40 km/h

-

•

Min. rozmery ložnej plochy : / š x d... 4400 mm x 2150 mm /

-

•

Objem ložnej plochy min 9,5 m3

-

•

Bočnice výška min. 500 + 500 mm

-

•

Výsypný otvor v zadnom čele

-

•

Min. hrúbka podlahy / stien 4 / 2 mm

-

•

Výška nakladacej hrany ložnej plochy min 1 150 mm

-

•

hadicová brzdová sústava s ručnou brzdou

-

•

Odstavná noha návesu

-

•

Počet náprav : 2 – tandemová náprava

Položka č. 3:

Maximum

Presne

traktorový náves s nosičom kontajnerov

Funkcia
traktorový náves s nosičom kontajnerov
Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

-

•

Hydraulický nosič kontajnerov s kapacitou min. 5 ton

-

•

Výška háku min. 1 000 mm
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Minimum

Maximum

Presne

-

•

Parkovacia brzda automatická

-

•

Náprava odpružená

-

•

Max. rýchlosť min. 40 km/h

Položka č. 4:

Kontajner vaňový nízky - 3ks

Funkcia
Kontajner vaňový nízky
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Výška závesného oka

mm

1000

Podlaha

mm

3

Pevné bočnice

mm

3

Vnútorná výška

mm

400

Objem

m3

2,8

Nosnosť

tona

5

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

-

•

Zadné dvere 2x

-

•

Vnútorné rozmery min. 3 650x1920 mm

-

•

Rolne oceľové s maznicami

-

•

Háčiky po celom obvode kontajnera

Položka č. 5:

Maximum

Presne

Kontajner vaňový - 3ks

Funkcia
Kontajner vaňový
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Výška závesného oka

mm

1000

Podlaha

mm

3

Pevné bočnice

mm

3

Vnútorná výška

mm

785

Objem

m3

5

Nosnosť

tona

5

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

-

•

Zadné dvere 2x

-

•

Vnútorné rozmery min. 3 650x1920 mm

-

•

Rolne oceľové s maznicami

-

•

Háčiky po celom obvode kontajnera

Položka č. 6:

Maximum

Presne

traktor s čelným nakladačom

Funkcia
traktor s čelným nakladačom
Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

traktor s čelným nakladačom

•

4-valcový Motor splňujúci em. Normu Tier 4

traktor s čelným nakladačom

•

Zdvihový objem motora min. 4 450 cm3

traktor s čelným nakladačom

•

Menovité otáčky max. 2.250 ot/min
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Minimum

Maximum

Presne

traktor s čelným nakladačom

•

Min. menovitý výkon 115 koní

traktor s čelným nakladačom

•

Min. maximálny krútiaci moment 520 Nm

traktor s čelným nakladačom

•

Otáčky pri max. krútiacom momente 1000-1500 ot/min

traktor s čelným nakladačom

•

Alternátor min 12V/120Ah

traktor s čelným nakladačom

•

Nádrž na Adblue

traktor s čelným nakladačom

•

Min. 6-stĺpiková kabína s rádiom

traktor s čelným nakladačom

• Prevodovka radená bez spojky 16 + 16 rýchlostí Min. 4 rýchlosti
pod zaťažením – radené bez použitia spojky

traktor s čelným nakladačom

• Hydr. sústava min. 100 l/min, min. 3 hydr. dvojčinné okruhy
vzadu

traktor s čelným nakladačom

•

Otáčky zadného PTO min. 540/540E

traktor s čelným nakladačom

•

Vzduchom odpružené sedadlo šoféra + sedadlo spolujazdca

traktor s čelným nakladačom

•

Rozloženie hmotnosti 50%/50%

traktor s čelným nakladačom

•

Max. rýchlosť min. 40 km/h

traktor s čelným nakladačom

•

Vzduchové brzdy prívesu 2 okruhové

traktor s čelným nakladačom

•

Zdvihová sila zadného TBZ min. 5750 kg

Čelný nakladač

•

Ovládaníe cez Joystick integrovaný v sedadle obsluhy

Čelný nakladač

•

Pruženie a tlmenie vibrácii na nakladači

Čelný nakladač

•

3. hydraulická funkcia nakladači

Čelný nakladač

•

Mechanické uzamknutia náradia

Čelný nakladač

•

Max. výška zdvihu na otočnom čape 4 m

Čelný nakladač

•

Zdvihová sila v bode čapu na spodnej úrovni min. 2400 kg

Čelný nakladač

•

Zdvihová sila v bode čapu na hornej úrovni min. 1780 kg

Čelný nakladač

•

Rýchlovýmenná konzola na náradie s EURO rýchloupínaním

Čelný nakladač

• Veľkoobjemová lopata na sypký materiál max. šírka 1900 mm,
min. objem 700 l

Čelný nakladač

•

Vidly s pridržiavačom max. šírka 1900 mm, min. objem 920 l

Čelný nakladač

•

Paletizačné vidly, min. nosnosť 1 300 kg

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
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..
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..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa oznámiť obchodnú značku a typ jednotlivých druhov s presným číselným označením tovaru do 7 dní od uzavretia
zmluvy
Požaduje sa predložiť doklad preukazujúci technické vlastnosti ponúkaného tovaru (napr. produktový list, katalógový list,
technický opis a pod.) do 7 dní od uzavretia zmluvy
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V prípade, že dodávateľ predloží ponuku ako neplatca DPH prehlási, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu
DPH je ním predložená kontraktačná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH - požaduje sa predložiť
do 7 dní od uzavretia zmluvy
Dodávateľ je povinný do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy zložiť na bankový účet Objednávateľa Výkonovú
zábezpeku pre prípad, že Dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, vo výške 10 % z ceny tovaru s DPH.
Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť na úhradu zmluvných sankcií, náhrady škody a
ostatných pohľadávok, ktoré vzniknú Objednávateľovi voči Dodávateľovi na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V
prípade vzniku pohľadávky Objednávateľa voči Dodávateľovi, Objednávateľ oznámi Dodávateľovi výšku tejto pohľadávky a jej
úhradu zo sumy zloženej Výkonovej zábezpeky. Výška zloženej Výkonovej zábezpeky sa tým zníži o príslušnú sumu a
Dodávateľ je povinný do 7 dní od doručenia takéhoto oznámenia doplniť Výkonovú zábezpeku na dohodnutú výšku 10 % z
ceny tovaru s DPH.
V prípade, ak Dodávateľ nedoplní Výkonovú zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy ,je povinný zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5
% z Výkonovej zábezpeky. Zároveň je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je
účinné dňom jeho doručenia Dodávateľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.
Po zaplatení celej ceny tovaru je Dodávateľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie zloženej Výkonovej zábezpeky,
resp. jej nevyčerpanej časti a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť Výkonovú zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú
časť, Dodávateľovi do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Výkonovú zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy môže zložiť Dodávateľ aj vo forme Bankovej záruky, ktorá
umožní jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu Zmluvy na uhrádzanie tam uvedených pohľadávok a v tejto Bankovej
záruke musí byť jedinou podmienkou uhradenia pohľadávky nárok vznesený Objednávateľom bez dodatočných obmedzení
stanovených bankou alebo Dodávateľom. V prípade čerpania finančných prostriedkov z Bankovej záruky je Dodávateľ povinný
doplniť výšku Bankovej záruky do 7 dní tak, aby zodpovedala dohodnutej výške 10 % z ceny tovaru s DPH.
Po zaplatení celej ceny tovaru je Dodávateľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie záručnej listiny a Objednávateľ je v
takom prípade povinný vrátiť záručnú listinu, ak už nemá žiadne nároky, ktoré by z nej mohol uplatňovať, a to najneskôr do 10
dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil. Banková záruka musí byť vystavená najmenej na obdobie dodania tovaru až
do podpísania preberacieho protokolu. V prípade, ak by bol Dodávateľ v omeškaní s dodaním tovaru, je povinný predĺžiť
Bankovú záruku o počet dní omeškania.
V prípade, ak Dodávateľ nepredloží Objednávateľovi Bankovú záruku v stanovenej lehote alebo ju nedoplní do pôvodnej
výšky, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto
povinnosti, maximálne do výšky 5 % z Bankovej záruky. Zároveň je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto
Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Dodávateľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok
Objednávateľa na zmluvnú pokutu.
Musí byť zaručená kompatibilita všetkých dodaných zariadení.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Žilina

Obec:
Ulica:
3.2

Námestie SNP č. 2/2, Rajec

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.04.2019 08:00:00 - 31.08.2019 15:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Požadované množstvo:

1,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , 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 vrátane DPH: 198 360,00 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 10.04.2018 15:08:01
Objednávateľ:
Mesto Rajec
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
AGRALL s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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