Kúpna zmluva č. Z201827982_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

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, Slovenská republika
35919001
2021937775
SK 2021937775
SK3011110000006624859013

Dodávateľ:
Obchodné meno:

AGROPARK LIPTOV, s.r.o.

Sídlo:

Priemyselná 4527/36, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

IČO:

50629212

DIČ:

2120422579

IČ DPH:

SK2120422579

Číslo účtu:

SK06 1111 0000 0013 7507 2005

Telefón:

00421 917070208

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kompaktný nakladač s lopatou

Kľúčové slová:

nakladač, stroj, lopata

CPV:

43250000-0 - Čelné lopatové nakladače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Kompaktný nakladač s lopatou

Funkcia
Predmetom zákazky je nákup 1 ks nového, nepoužitého Kompaktného nakladača s lopatou s technickými vlastnosťami a
funkciami uvedenými nižšie.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

výkon motora

kW

65

70

objem valcov

cm3

3400

počet valcov

ks

max. pojazdová rýchlosť

km/h

18

výkon hydraulického čerpadla

l/m

138

počet predných pracovných svetiel

ks

2

počet zadných pracovných svetiel

ks

2

výstražný oranžový maják

ks

1

pneumatiky zosilnené

rozmer

12x16,5 min
12 plátnové

prevádzková nosnosť

kg
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Presne

4

1500

max. výška otáčania čapu lopaty

mm

3300

bod preťaženia

kg

3100

polomer otočenia s lopatou

mm

3900

prevádzková hmotnosť

kg

4400

dĺžka nakladača s lopatou

mm

3600

šírka nakladača s lopatou

mm

2050

šírka lopaty

mm

objem lopaty

m3

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Motor

musí spĺňať najnovšiu emisnú normu

Funkcie pojazdu, výložníka a lopaty

musia byť ovládané cez Joystick

Parkovací zámok

Áno

Hnacia sústava

diesel - hydraulika

Dve rýchlosti pojazdu

vpred / vzad

Kolesá

šmykom riadené

Riadenie všetkých kolies

Áno

Kabína

presklená, klimatizovaná FOPS, ROPS, s dverami, stieračom a
ostrekovaním

Sedačka

odpružená s bezpečnostným pásom

Alarm cúvania

Áno

Maják

Áno

Rádio

Áno

Osvetlenie

pracovné, predné, zadné

Prídavný hydraulický okruh

Áno

Ventil nivelizácie lopaty

Áno

Mechanický rýchloupínač prídavných zariadení

Áno

Lopata

s britom objemu min. 0,6 m3

2.3

2000

2100
0,6

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Súčasťou plnenia predmetu zákazky je doprava na určené miesto plnenia, sprevádzkovanie, zaškolenie obsluhy a vystavenie
Osvedčenia o evidencii, časť II. pre prevádzku na pozemných komunikáciach SR
Predmet zákazky musí spĺňať podmienky legislatívy platnej v čase realizácie dodávky umožňujúce jeho riadne prevádzkovanie
na pozemných komunikáciách.
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého stroja.
Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je:
- vyhotovenie a dodanie písomnej dokumentácie súvisiacej s predmetom zmluvy (preberací-odovzdávajúci protokol, záznam
zo zaškolenia obsluhy, návody na obsluhu a údržbu v slovenskom resp. českom jazyku, záručný list a iné doklady súvisiace s
dodaním a prevádzkou predmetu zmluvy).
Predávajúci je povinný do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy predložiť kupujúcemu:
- potvrdenie o autorizovanom obchodnom zastúpení predávajúceho pre príslušný stroj v prípade, že predávajúci nie je
výrobcom resp. zástupcom výrobcu pre ponúkaný stroj,
- autorizáciu výrobcu resp. zástupcu výrobcu pre ponúkaný stroj.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzatvorenia zmluvy a to kontaktnej osobe objednávateľa.
Dodávateľ oznámi objednávateľovi (telefonicky, emailom) minimálne 4 pracovné dni pred dodaním predmetu zákazky presný
termín dodania.
Úhrada za predmet plnenia zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Cena bude uhradená
jednorázovo na základe dodávateľom vyhotovenej a doručenej faktúry.
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Splatnosť faktúry je minimálne 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, pričom za jej doručenie sa považuje deň
doručenia faktúry elektronicky na adresu kontaktnej osoby objednávateľa.
Dodávateľ sa zaväzuje poslať vyhotovenú faktúru v listinnej podobe poštou na adresu sídla objednávateľa a súčasne aj
elektronicky na emailovú adresu kontaktnej osoby objednávateľa, a to bezodkladne po jej vystavení. Dodávateľ vyhlasuje, že
obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe.
Faktúra dodávateľa musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok.
V prípade zistenia závady na dodanom predmete zákazky do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť vadný kus
za bezvadný a rovnakých parametrov.
Dodávka predmetu zákazky, ktorá nespĺňa požadované osobitné požiadavky na plnenie predmetu zákazky sa považuje za
podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok
elektronické trhoviska (OPET).
Dodávka predmetu zákazky, ktorá nespĺňa technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie
zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronické trhoviska
(OPET).
Záručná lehota minimálne 12 mesiacov od dodania a uvedenia do prevádzky.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný reklamovaný kus prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.
Záručný a pozáručný servis vrátane dodania náhradných dielov.
Dodávateľ je povinný vykonať predpredajný servis stroja s dodaním dokladu, na ktorom bude uvedené, ktoré časti a funkcie
stroja boli skontrolované.
Doklad o predpredajnom servise musí byť podpísaný oprávnenou osobou dodávateľa.
Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať plnenie špecifikované v časti technická špecifikácia predmetu a osobitné
požiadavky na plnenie a podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí plnenia, iba ak bude plnenie kompletné bez akýchkoľvek
vád (vrátane vzhľadových) a/alebo nedorobkov.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať predmet tejto zmluvy a plnenia s ním súvisiace a neuhradiť dohodnutú cenu a
nepodpísať preberací protokol pokiaľ plnenia vyplývajúce z tejto zmluvy nebudú bez vád alebo nedorobkov, nebudú
kompletné, nebudú plne funkčné.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Malacky

Obec:

Malacky

Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
06.07.2018 08:00:00 - 03.08.2018 12:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 105 000,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 126 000,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 03.07.2018 08:30:01
Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
AGROPARK LIPTOV, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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