Kúpna zmluva č. Z202013351_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:

1.2

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice, Slovenská republika
00691135
2021186904
SK 2021186904
+421 556419314

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ALRC, s.r.o.

Sídlo:

Vrabčia 2, 04001 Košice, Slovenská republika

IČO:

36588750

DIČ:

2021934816

IČ DPH:

SK2021934816

Bankové spojenie:

IBAN: SK2811000000002623710999

Telefón:

0905951705

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Profesionálne mobilné mulčovacie zariadenie

Kľúčové slová:

mulčovač

CPV:

16000000-5 - Poľnohospodárske stroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Mulčovač

Funkcia
Funkčná a technická špecifikácia predmetu
Technické vlastnosti

Jednotka

mobilné mulčovacie zariadenie

ks

objem palivovej nádrže

l

30

žacie ústrojenstvo kĺbka

cm

14

žacie ústrojenstvo počet nožov

ks

3

žacie ústrojenstvo - pracovný záber

cm

155

spotreba

l/mth

interval výmeny hydraulického oleja

mth

1000

elektricky nastaviteľná výška kosenia

cm

3,2

výkon motora

HP

25

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

motor

- diesel, plniaci emisnú normu EPA, Tier 4 resp. ekvivalent emisnej
normy- vodou chladený - ochrana motora pri prehriatiu, akustický
signál teploty a tlaku oleja
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Minimum

Maximum

Presne
6

2,5

vzduchom chladené tandemové hydraulické čerpadlo
pojazdu

Áno

hydraulický filter integrovaný do čerpadla

Áno

trakčné pružiny pre prenos hmotnosti žacieho
ústrojenstva na hnacie kolesá

Áno

prístrojová doska s analógovým ukazovateľom teploty
motoru a dobíjania, s digitálnym ukazovateľom stavu
paliva

Áno

motor a hydraulické čerpadlo na zvláštnom ráme
uloženom na silentblokoch

Áno

predné hnacie kolesá so šípovým vzorom

Áno

široká vidlica zadných chvostových kolies

Áno

hydraulické motory v kolesách (bez prevodovky)

Áno

kotúčové parkovacie brzdy mechanicky ovládané

Áno

riadenie stroja pákami

Áno

nastaviteľné páky riadenia

Áno

ochranné sito chladiča motoru a vzduchového filtru

Áno

odpružené a plne nastaviteľné sedadlo obsluhy

Áno

žacie ústrojenstvo

- zosilnená nájazdová hrana, - kopírujúce terén, - so zadným
vyhadzovaním, - hydraulický zdvih žacieho ústrojenstva s
automatickým odpojením pohonu, ovládaný na riadiacej páke hnané kardanom

nulový polomer otáčania

Áno

otočné čapy kolies uložené v ložiskách, kolesá s
ložiskami

Áno

Nože

- trecie podložky nožov - ochranné kryty nábojov nožov - nože
hnané jedným klinovým remeňom s automatickým napinákom

Možnosť agregácie ďalšieho pracovného náradia bez
použitia montážneho náradia

Áno

Sklopný ochranný ROPS rám

Áno

LED pracovné svetlá

Áno

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa písomne v elektronickej podobe predložiť kontaktné údaje osoby oprávnenej vo veciach plnenia zmluvy do 7 dní
od uzavretia zmluvy
Dodávateľ je povinný predložiť rozpočet s vyčíslením jednotkových cien do 7 dní od uzavretia zmluvy. S rozpočtom je
dodávateľ povinný predložiť, do 7 dní od uzavretia zmluvy, doklad preukazujúci technické vlastnosti ponúkaného tovaru špecifikáciu tovaru, preukazujúcu splnenie požadovaných parametrov, vrátane výrobcu, obchodného názvu, typu. Ak daná
špecifikácia nie je v súlade s požiadavkami objednávateľa, vyhradzujeme si právo tovar neodobrať a od zmluvy odstúpiť.
Predmet plnenia požadujeme dodať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00 hod. Miestom dodania predmetu plnenia je
územie mesta Košice. Presné miesto dodania bude určené Obstarávateľom, ktoré určí po výzve Predávajúceho na
odovzdanie Predmetu dodania.
Dodávka predmetu zákazky bude realizovaná na základe potvrdeného termínu dodania s objednávateľom, najneskôr do
31.10.2020.
Dodávateľ zabezpečí uvedenie techniky do prevádzky a zaškolenie obsluhy v mieste plnenia.
Požaduje sa dodanie návodu na prevádzku v slovenskom, alebo českom jazyku – odovzdanie pri dodaní predmetu zákazky.
Vzhľadom na financovanie projektu z Environmentálneho fondu formou dotácie, má Obstarávateľ právo odstúpiť od Kúpnej
zmluvy, v prípade neschválenia žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu, resp. nevydania kladného
rozhodnutia ministra životného prostredia SR o poskytnutí dotácie pre Objednávateľa na zabezpečenie financovania projektu a
následného nepodpísania Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, a to bez akéhokoľvek
nároku Dodávateľa na náhradu vzniknutých nákladov (resp. škody).
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Fakturácia, po splnení predmetu zákazky, so splatnosťou do 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry kupujúcemu, bez
zálohovej platby.
Do faktúry sa požaduje uviesť názov projektu: „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste
Košice vznikajúcich pri starostlivosti o verejnú zeleň“, predmetom ktorého je zákazka: „Profesionálne mobilné mulčovacie
zariadenie – 6 ks“.
Porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností dodávateľa sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a
objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle všeobecných zmluvných podmienok EKS
Záručná doba: 36 mesiacov
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..
Cena nesmie presiahnuť hodnotu 133 800,00 Eur
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:

Košický

Okres:

Košice

Obec:

Košice

Ulica:

Rastislavova 79

Čas / lehota plnenia zmluvy:
20.07.2020 08:00:00 - 30.10.2020 14:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kus

Požadované množstvo:

6,0000

3.4

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.

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 bez DPH: 111 375,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 133 650,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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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 10.07.2020 09:38:01
Objednávateľ:
Mesto Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ALRC, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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