Kúpna zmluva č. Z201819715_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

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 24, 96053 Zvolen, Slovenská republika
00397440
2020474808
SK2020474808
0455206122

Dodávateľ:
Obchodné meno:

NIRA, s.r.o.

Sídlo:

Strážska cesta 8705, 96001 Zvolen, Slovenská republika

IČO:

50660845

DIČ:

2120430279

IČ DPH:

SK2120430279

Číslo účtu:

SK4302000000003803832154

Telefón:

+421905494329

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nový lesný kolesový traktor

Kľúčové slová:

traktor

CPV:

16700000-2 - Traktory/ťahače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Lesný kolesový traktor

Funkcia
Stroj určený pre úväzkové približovanie dreva metódou zberného lana, na bezúväzkové približovanie dreva, na nahŕňanie
kmeňov na hromady do výšky 1,5 metra a ich začeľovanie radlicou, ktorá sa môže použiť aj na zemné práce menšieho
rozsahu v ľahko rozpojiteľných zeminách. Na ťahanie vývozných vozíkov do hmotnosti 14 ton.
Technické vlastnosti

Jednotka

Rozmery stroja: výška

mm

3000

Rozmery stroja : šírka

mm

2550

Rozmery stroja : dĺžka

mm

5900

Rozmery stroja: rázvor

mm

2800

Svetlá výška

mm

Hmotnosť

kg

Menovitý výkon

kW

93

Krútiaci moment

Nm

650

Objem palivovej nádrže

l

95

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Motor

naftový
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Minimum

Maximum

580
9850

Presne

-

4-valcový

-

štvordobý s turbodúchadlom

-

spĺňajúci emisný predpis EU 97/68/EC st.IIIB

Transmisia

hydrodynamická prevodovka Power - shift s hydrodynamickým
meničom krútiaceho momentu

-

s elektrohydraulickým radením prevodových stupňov pod
zaťažením

-

6 rýchlostí vpred a 4 rýchlosti vzad

-

blokácia meniča

-

mechanická jednostupňová rozvodovka

-

teleskopické kardany s krížovými kĺbmi

Rám

zlamovací s axiálnym kĺbom a hydraulickou aretáciou

-

zlamovanie pomocou dvoch priamočiarých hydromotorov

-

servoriadenie s núdzovým okruhom

-

rám vyrobený z hutného materiálu (EN 10265), valcovaného za
tepla, pričom : medza klzu R (p0,2) MPa min. : 700, medza
pevnosti Rm MPa min. : 800

Kabína

výklopná bezpečnostná

-

spĺňajúca predpisy ROPS, FOPS, OPS

-

vybavená ventiláciou a poloautomatickou klimatizáciou

-

vybavená otočnou sedačkou s opierkami (otoč o 180°)

-

rádio s UBS

-

pedále na ovládanie stroja (plynový a brzdový)

Ochranné mreže

1x zadná mreža, 2x bočná mreža

Svetelná rampa

na streche kabíny

-

min. 6ks s LED svetlami

Naviják

dovjbubnový s voľným odvíjaním lana

-

poháňaný hydromotorom

-

elektrohydraulické ovládanie

-

navíjacia sila min. 2x 80 kN, max. 2x 100 kN

-

priemer lana min. 13 mm

-

dĺžka lana min. 70 m

Nápravy

s lamelovou uzávierkou diferenciálu ovládanou elektrohydraulicky

-

s lamelovými prevádzkovými brzdami ovládanými brzdičom, s
parkovacou brzdou

Zadný štít

sklopný s otočným zverným oplenom upevneným na zadnom štíte

-

max. plocha zovretia zovretia oplenu min. 0,90 m2

-

min. priemer kmeňa, uchopeného do klembanku 0,13 m

-

so sférickými kladkami

Radlica

predná vysoká rampovacia s hydraulickým drapákom

Hydraulický drapák na radlici

vyhotovený s dvomi pridržiavacími prstami

-

pre uchytenie sortimentu o priemere až 50 cm

Diaľkové ovládanie

s funkciami : štart - stop, naviják, štít, radlica, pojazd

Hydraulická ruka

min. dĺžka 7,0 m

-

max. hmotnosť (bez rotátora a drapáka) 1520 kg

-

zdvihový moment min. 85 kNm

-

prevádzkový tlak min. 200 bar

-

všetky hydraulické hadice skryté
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-

svetlomety na hydraulickej ruke

-

podpera kmeňov na hydraulickej ruke

Pneumatiky

rozmer minimálne 540/70-30 NOKIAN (alebo ekvivalent)

-

minimálne 14 plátnové

-

lesnícke prevedenie

-

odolné voči prepichu

Odkladacie boxy na radlici

min. 2ks

Prietokový merač paliva

áno

Príprava na montáž GPS monitoring

áno

Príprava na pripojenie vývozného vozíka pomocou
rýchlospojných koncoviek

áno

Záves pre príves

áno

Olejové náplne na báze minerálnych olejov

áno

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Dodanie predmetu zákazky vrátane jeho dopravy na miesto plnenia.
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať nový, nepoužitý predmet zákazky.
3. Termín dodania max. 12 týždňov od uzatvorenia zmluvy.
4. Dodávateľ poskytne záruku min. 12 mesiacov od uvedenia stroja do prevádzky, resp. min. 16 mesiacov od prevzatia stroja,
resp. do odpracovania min. 2000 Mth.
5. Dodávateľ poskytne záručný servis zabezpečený výlučne autorizovaným servisným strediskom výrobcu, vrátane uvedenia
stroja do prevádzky a vykonania záručných prehliadok podľa servisných podmienok.
6. Dodávateľ zabezpečí trvalú dodávku náhradných dielov počas životnosti stroja priamo z výrobného skladu dodávateľa
najneskôr do 72 hodín od nahlásenia objednávateľom.
7. Dodávateľ sa počas záručnej doby zaručí reakčnou dobou na identifikovanie a analyzovanie poruchy max. do 24 hodín.
Doba potrebná na odstránenie poruchy od písomného nahlásenia je max. do 72 hodín.
8. Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu
zmluvy.
9. Dodávateľ do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy zašle e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa obchodnú značku a
typ ponúknutého vozidla, technickú špecifikáciu ponúknutého vozidla členenú tak, aby bolo možné skontrolovať zhodu
každého bodu objednávateľom požadovanej technickej špecifikácie a dodávateľom ponúknutej technickej špecifikácie, resp.
relevantné prospekty, z ktorých sú konkrétne podmienky a požiadavky na technickú špecifikáciu zrejmé.
Kontaktná osoba objednávateľa posúdi doklady a dokumenty predložené dodávateľom a najneskôr do 5 pracovných dní odo
dňa ich doručenia oznámia dodávateľovi (e-mailom), či údaje z predložených dokladov a dokumentov preukazujú splnenie
všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v zmluve a v technickej špecifikácii stanovenej objednávateľom.
10. Dodávateľ musí byť autorizovaným predajcom pre danú značku vozidla pre územie SR.
11. Objednávateľ požaduje od dodávateľa vyrozumenie o termíne dodania tovaru najmenej 5 pracovných dní vopred.
12. Dodávateľ dodá a odovzdá predmet zákazky v sídle objednávateľa na základe preberacieho a odovzdávacieho protokolu
podpísaného zástupcami oboch zmluvných strán. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu zákazky, ak pri
jeho preberaní zistí vadu, poškodenie, známky opotrebenia predmetu zákazky prípadne iné vady alebo nedostatky, alebo ak
predmet zmluvy nebude zodpovedať technickej špecifikácii požadovanej objednávateľom (v každom z bodov, určujúcich
technické vlastnosti a charakteristiky uvedené a stanovené v opise predmetu zákazky).
13. Ak niektorý z použitých parametrov, identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný
obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať
všetky požiadavky na technické vlastnosti a charakteristiky v zmysle zmluvy. O ponúknutí ekvivalentu je dodávateľ povinný
informovať e-mailom kontaktnú osobu objednávateľa do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.
14. Súčasťou dodania predmetu zákazky v zmysle zmluvy je kompletná sprievodná dokumentácia potrebná na prihlásenie a
prevádzku vozidla v zmysle platnej legislatívy vrátane technického preukazu, uvedenie stroja do prevádzky a zaškolenie
obsluhy v písomnej forme, vyhlásenie o zhode, návod na obsluhu v slovenskom jazyku, návod na opravy a údržbu v
slovenskom jazyku, katalóg náhradných dielov, mazací plán, náhradné diely prvého vybavenia, min. 12 mesačný bezplatný
garančný servis vrátane výmeny olejov a filtrov (min. 4 servisné prehliadky)
15. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v zmluve sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.
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16. 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..
17. Ak dodávateľ nedodá predmet kúpy v lehote podľa bodu 3 tejto zmluvy (do 12 týždňov), má objednávateľ právo uplatniť si
voči dodávateľovi nárok na (t.j. požadovať od dodávateľa) zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01% z celkovej kúpnej ceny,
za každý, aj začatý deň omeškania. Zmluvné strany prehlasujú, že takto dohodnutú výšku zmluvnej pokuty považujú za
primeranú. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že objednávateľ má popri nároku na zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej
vety, právo požadovať aj náhradu celej škody, ktorá objednávateľovi vznikla porušením povinnosti/-í dodávateľa.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Zvolen

Obec:

Budča

Ulica:

SNP 371

Čas / lehota plnenia zmluvy:
13.07.2018 07:00:00 - 27.07.2018 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor podľa technickej špecifikácie

Požadované množstvo:

1,0000

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 168 980,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 202 776,00 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.
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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 04.05.2018 14:38:02
Objednávateľ:
Technická univerzita vo Zvolene
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
NIRA, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 5 z 5

