Kúpna zmluva č. Z20206113_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

Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa
Levočská 21, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
31953492
2020713288
SK 2020713288
SK 35 0200 0000 0000 0663 4602
0911645315

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Marián Šupa

Sídlo:

Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika

IČO:

11906022

DIČ:

1020327209

IČ DPH:

SK1020327209

Číslo účtu:

SK9209000000000045555173

Telefón:

0903467760

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Traktorová kosačka (Kubota G23 HD), alebo equivalent

Kľúčové slová:

kosačka, traktorová

CPV:

03000000-1 - Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a súvisiace produkty;
03100000-2 - Poľnohospodárske a záhradnícke produkty

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Traktorová kosačka (Kubota G23 HD), alebo equivalent

Funkcia
1 stupňový plynulý hydrostatický pohon 2WD s uzávierkou diferenciálu
Jeden pedál hydrostatickej prevodovky slúži na ovládanie chodu dopredu aj dozadu - kolíska - automatická prevodovka ako u
auta
Tempomat
Tichý, úsporný, diesel, vodou chladený 3 – valcový motor (Kubota D902-E) , alebo equivalent
Vývodová hriadeľ spínateľná pod záťažou bez spojky pomocou remeňa na kladke
Sedadlo s plynulou reguláciou posuvu - odpružené
LCD počítadlo motohodín a otáčok motora, ukazovateľ teploty vody, ukazovateľ stavu paliva, základné ukazovatele kontroly
stroja
Počet nožov 2 ks – dĺžka jedného noža 673 mm, hrúbka noža 90 mm,Ochrana proti nárazu – strižné kolíky
Hydraulické vysýpanie pomocou jedného hydraulického ovládača
Nastaviteľné otvory na možnosť prisávania vzduchu do kosiaceho zariadenia na lepší zdvih a vyhadzovanie trávy
Piestnice chránené proti nárazu
Jednoduchá demontáž koša pomocou 2 čapov
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Čistiaca klapka v tunely
Hydraulický zdvih kosačky
Hydraulický posilňovač riadenia
Rovná platforma vodiča – bez stredového tunela – komfort obsluhy a nastupovania
Plechový skelet z dvomi vrstvami – zvarenec- plech 4 mm, spodný okraj spevnený pásovinou proti nárazom o hrúbke 100 mm
Záručná doba na stroje 24 mesiacov alebo 1000 odpracovaných motohodín.
Záručný a pozáručný servis ako i dodávku náhradných dielov
Jednoduchá demontáž kosiaceho zariadenia pomocou 4 čapov
Prevod medzi nožmi ozubená prevodovka v liatinovom obale
Koncový prevod cez čelné ozubené koleso
Nastaviteľné otvory na možnosť prisávania vzduchu do kosiaceho zariadenia na lepší zdvih a vyhadzovanie trávy
Dodávka do 30.04.2020
Doprava do miesta používania je v danej cene.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Výkon motora

kW

15

Kapacita nádrže

l

20

Hydraulický posilňovač riadenia

-

ano

Pracovné svetlá vpredu

-

ano

Medzinápravová kosačka - záber

mm

Nastavenie výšky kosenia nastaviteľná z miesta obsluhy
pomocou otočného kolieska

-

Zberný kôš - kapacita, celokovová konštrukcia kovové
sito

l

600

svetlú výšku (priechodnosť cez obrubník)

mm

160

hydraulické vysýpanie koša

mm

1600

Ručná parkovacia brzda pomocou nohy bez zohýbania
sa obsluhy

-

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

ano

ano

Názov
Progresívne brzdenie cez hydrostatickú prevodovku
Mechanická prevádzková brzda v olejovej náplni – kotúčová
Ručná parkovacia brzda pomocou nohy bez zohýbania sa obsluhy
Pohon prevodovky pomocou kardanovej hriadele

2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Presne

1100

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Maximum
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3.2

Okres:

Stará Ľubovňa

Obec:

Stará Ľubovňa

Ulica:

Levočská 21

Čas / lehota plnenia zmluvy:
14.04.2020 13:47:00 - 30.04.2020 13:41:00

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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 13 599,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 16 318,80 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 26.03.2020 14:28:02
Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa
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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