KÚPNA ZMLUVA – logický celok č. 1
KÚPNA ZMLUVA – č. 2018/034

Pre Logický celok č. 1:
Traktor s príslušenstvom
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
uzatvorená medzi:
Predávajúcim:
Centex RS, spol. s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Ing. Ján Vrábeľ
Splnomocnenec:
Bankové spojenie:
VUB a.s.
IBAN:
SK90 0200 0000 0019 3771 1455
IČO:
36053694
DIČ:
2020075860
IČDPH:
SK2020075860
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.. Sro, vl. č.: 97733/B

(ďalej len „predávajúci“)
a
Kupujúcim:
Adresa:
Krajina:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Telefón:
IBAN:
(ďalej len „kupujúci“)

Obec Veľká Ves nad Ipľom
Hlavná 124, 99110 Veľká Ves nad Ipľom
Slovenská republika
00319627
2021173253
Ing. Ladislav Kerata, starosta obce
+421474888121
SK45 0200 0000 0000 0162 3402

Čl. I
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto kúpnej zmluvy je

1.1.

Logický celok č. 1: Traktor s príslušenstvom
v súlade s požadovanými technickými, kvalitatívnymi a ostatnými podmienkami a
charakteristikami tovaru.

1.2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu predmet kúpy podľa opisu a Technickej
špecifikácie a parametroch predmetu zákazky uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu
cenu špecifikovanú v čl. II tejto zmluvy.

Čl. II
Kúpna cena
2.1. Kúpna cena za predmet zmluvy podľa Čl. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v
znení neskorších predpisov ako cena maximálna.
2.2. Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov, vrátane dopravy ku kupujúcemu.
Predávajúci sa zaväzuje, že cena je konečná, predmet zmluvy dodá v požadovanej kvalite a v
ponúknutej cene.
2.3. Cena predmetu zmluvy je:
Logický celok č. 1: Traktor s príslušenstvom
Názov tovaru
1ks traktor
New Holland T5.95
1ks čelný nakladač
New Holland 740 TL
1ks lopata
Volant
1ks Paletizačné vidly
Volant
1ks Náves
Cynkomet T117/0
1ks Drvič konárov s priemerom
170 mm
Teknamotor Skorpion 280 RBG
CENA SPOLU

Cena
EUR bez DPH

DPH (20 %)

Cena
EUR s DPH

69 948,50

13 989,70

83 938,20

11 835,50

2 367,10

14 202,60

895,00

179,00

1 074,00

665,00

133,00

798,00

9 234,00

1 846,80

11 080,80

14 552,00

2 910,40

17 462,40

107 130,00

21 426,00

128 556,00

Čl. III
Čas plnenia a miesto dodania
3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa Čl. i tejto zmluvy do max. 90 dní od
nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
3.2. Kupujúci prevezme predmet zmluvy po predchádzajúcej výzve predávajúceho. Miestom dodania
je Veľká Ves nad Ipľom.
3.3. Predmet zmluvy prevezmú splnomocnení zamestnanci kupujúceho.
3.4. Predávajúci spolu s predmetom zmluvy odovzdá nasledovné doklady:
-

dodací list

-

ostatné zákonom stanovené doklady

3.5. O prevzatí predmetu zmluvy bude vystavený preberací protokol, ktorý potvrdí poverený
pracovník kupujúceho.
Čl. IV
Platobné a fakturačné podmienky
4.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa Čl. II zmluvy na základe riadneho
plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. i tejto zmluvy. Predávajúci vystaví faktúry po dodaní
jednotlivých tovarov.

4.2. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu zmluvy na základe
faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude preberací protokol podpísaný
zodpovednými osobami oboch zmluvných strán.
4.3. Faktúry sú splatné do 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
4.4. Kupujúci si vyhradzuje právo, že v prípade nedodania tovarov alebo nedodania časti tovarov,
nebude predávajúci fakturovať vôbec.
Čl. V
Zabezpečenie záväzkov
5.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. IV vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť
úrok z omeškania vo výške 0,05% z celkovej sumy za každý deň omeškania.
5.2. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu zmluvy má kupujúci
právo uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý začatý deň
omeškania z kúpnej ceny.
Čl. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán
6.1. Predávajúci je povinný:
6.1.1. odovzdať predmet zmluvy v plnom rozsahu v dohodnutom termíne v bezchybnom stave
6.1.2. pri odovzdávaní predmetu kúpy predviesť funkčnosť dodaného predmetu kúpy a
protokolárne ho odovzdať splnomocnenému zamestnancovi objednávateľa v mieste
dodania predmetu kúpy podľa Čl. III bodu 3.2 zmluvy.
6.1.3. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným tovarom,
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
a)

MŽP SR a ním poverené osoby,

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c)

NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
e)

Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov

f)

Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ

6.2. Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet zmluvy v dohodnutom termíne
v sídle kupujúceho podľa Čl. III bodu 3.2 tejto zmluvy.
Čl. VII
Prevod práv
13.1. Okamihom dodania predmetu zmluvy podľa Čl. i tejto zmluvy je
preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
13.2. Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kupujúceho
na predmete kúpy.

podpísanie a datovanie
nebezpečenstvo škody

13.3. Kupujúci sa stáva vlastníkom predmetu zmluvy po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Čl. VIII
Zodpovednosť za vady
14.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa Čl. i tejto zmluvy má v čase prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť
jeho využitia.
14.2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, ak
boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným výrobcom,
resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.
14.3. Záručné doby na jednotlivé predmety kúpy sú: 24 mesiacov od protokolárneho prevzatia
predmetu zmluvy. Záručná doba na predmet kúpy začína plynúť odo dňa odovzdania jednotlivých
položiek predmetu zmluvy uvedených v Čl. I.
14.4. Záruka za akosť tovarov sa riadi záručnými podmienkami výrobcu každého z tovarov, ktoré
predávajúci poskytne kupujúcemu pri dodaní predmetu zmluvy.
Čl. IX
Záverečné ustanovenia
23.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.
23.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť
podpísané zmluvnými stranami.
23.3. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 rovnopisy.
23.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán a účinnosť po súčasnom splnení odkladacích podmienok účinnosti, ktorými sú:
23.4.1. uzavretie platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z
fondov EÚ, a to na
23.4.2. základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného
programu
23.4.3. schválenie postupov verejného obstarávania;
23.4.4. zadanie písomnej objednávky zo strany kupujúceho.
23.5. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom
rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola
podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Vo Veľkej Vsi nad Ipľom, dňa ...04.02.2020....

Vo Veľkej Vsi nad Ipľom dňa .....04.02.2020....

Kupujúci:

Predávajúci:

..............................................
Meno a priezvisko

..............................................
Ing. Ján Vrábeľ

Prílohy:
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:

Technická špecifikácia a parametre predmetu zákazky - logický celok 1 (predkladá
uchádzač)
Štruktúrovaný rozpočet predmetu zákazky - logický celok 1 (predkladá uchádzač)

Príloha č. 2: Štruktúrovaný rozpočet predmetu zákazky – logický celok 1
Logický celok č. 1: Traktor s príslušenstvom
Názov tovaru
1ks traktor
New Holland T5.95
1ks čelný nakladač
New Holland 740 TL
1ks lopata
Volant
1ks Paletizačné vidly
Volant
1ks Náves
Cynkomet T117/0
1ks Drvič konárov s priemerom
170 mm
Teknamotor Skorpion 280 RBG
CENA SPOLU

Cena
EUR bez DPH

DPH (20 %)

Cena
EUR s DPH

69 948,50

13 989,70

83 938,20

11 835,50

2 367,10

14 202,60

895,00

179,00

1 074,00

665,00

133,00

798,00

9 234,00

1 846,80

11 080,80

14 552,00

2 910,40

17 462,40

107 130,00

21 426,00

128 556,00

Príloha č.1.1 Technická špecifikácia a parametre predmetu zákazky – logický celok 1
Kompostáreň Veľká Ves nad Ipľom
Logický celok 1: Traktor s príslušenstvom sa skladá z:
1ks traktor , 1ks čelný nakladač , 1ks lopata , 1ks Paletizačné vidly , 1ks Náves , 1ks Drvič konárov
s priemerom 170 mm
Zadajte presné parametre tovaru. V prípade, že nie je možné uviesť parametre zadajte Áno/Nie
Opis:
1ks traktor
4 valec vodou chladený, 2 ventily na valec
Objem motora od 3300 cm3 do 3450 cm3
Výkon motora od 90 - 100 KS
Emisná norma min. Tier IV A

New Holland T5.95
4 valec vodou chladený, 2 ventily
na valec
3400
99
Tier 4A

Synchronizovaná prevodovka 24x24 dozadu s 2 stupňovým
násobičom

áno

Spínač spojky na riadiacej páke,

áno
áno
áno

Elektrohydraulické zapínanie pohonu 4WD pod zaťažením
Eco režim pri zaradenom najvyššom prevodovom stupni na
ekonomickú prevádzku pri max. rýchlosti 40 km/hod
Prevodovka s reverzným radením pod zaťažením bez použitia
nožnej spojky

áno

Elektrohydraulická uzávierka predného diferenciálu ,

áno
áno

Elektrohydraulická zadná uzávierka diferenciálu
Polomer otočeni a traktora od 4200 do 4300 mm
Výkon pracovného hydraulického čerpadla min 62 l/min,
výkon čerpadla servoriadenia min 35 J/min
Zdvih zadného trojbodového závesu na koncoch ramien mm.
4300kg,
3 hydraulické okruhy vzadu
Vývodový hriadeľ zapínateľný pod zaťažením,
540/540E/1OOO ot/min
Vzduchom odpružené sedadlo vodiča, sedačka spolujazdca
klimatizácia, kúrenie, strešné okno kabíny
Vzduchové brzdy na príves 2 okruhové
Etážový záves na náves s automatickou hubicou
Predné blatníky
Hmotnosť traktora bez závažia max. 3900kg
Pneumatiky predné 440/65 R24 zadné 540/65 R34
Ak je možnosť, uveďte webovú stránku, kde je možné nájsť
tovar

4235
64
36
4400

áno
540/540E/1000

áno
áno
áno
áno
áno
3800
predné 440/65 R24 zadné 540/65 R34

1ks čelný nakladač

New Holland 740 TL

nosný rám na traktor

áno

Hydraulický systém s napojením na stredové okruhy traktora
Ovládanie nakladača pomocou yoisticku s min. 3
plnohodnotnými funkciami

áno

Rýchloupínací záves pre montáž a demontáž z traktora
Euro rýchlo upínacie prvky pre uchytenie príslušenstva
Oporné odstavné nohy
Paraelogram
Rýchloupínací systém hydrauliky
Tlmič rázov
Kapacita zdvihu hore min 1890 kg
Max. trhacia sila min 2600 kg
Nakladacia výška min. 3700 mm v oku nakladača
Nakladacia výška na hrane lopaty min 3500 mm
Výsypná výška na hrane lopaty min 2600 mm
HÍbka podkopu min 200 mm
1ks lopata s objemom min. 1,1 m3
Pracovná šírka lopaty min 190 cm
1ks Paletizačné vidly-dÍžka min 120 cm

áno
áno
áno
áno
áno
áno

3

1896
2600
3740
3530
2690
210
1,15
200
120

Ak je možnosť, uveďte webovú stránku, kde je možné nájsť
tovar

1ks Náves

Cynkomet T117/0

Celková hmotnosť (vlastná váha) max . 1400 kg

1 330

Nosnosť min. 3 350 kg
Celokovová podlaha hrúbka min. 3 mm
Výška podlahy od zeme max. 1200 mm
Centrálny zamykanie bočníc
Vzduchové brzd y
Jedna náprava
Parkovacia brzda s kľukou
Násypka v zadnom čele
Výška bočníc min. 500 mm
Možnosť zvýšenia nadstavby o min. 500 mm
Hrúbka bočníc min. 2 mm
Sklápanie min. do 3 strán
Rám a bočnice žiarovo pozinkované
Rezerva s držiakom
Ak je možnosť, uveďte webovú stránku, kde je možné nájsť
tovar

3 350
3
1 050
áno
áno
áno
áno
áno
500
500
2
áno
áno
áno

1ks Drvič konárov s priemerom 170 mm

Teknamotor Skorpion 280 RBG

Max rozmery v rozloženom stave (d.,š.,v.) : 1800x2800x3'100
mm

1775x2700x3050 mm

Hmotnosť min 1150 kg
Priemer kmeňa min 170 mm
Počet nožov min. 3 rezacie, 1 operný
Rýchlosť podávania min 20 bm/min
Výkon stroja min 9 m3/hod
Minimálna frakcia štiepky max 25 mm v závislosti na materiáli
Spôsob podávania: dopravníkovým podávačom a hydraulický
pohon valcov pre posun materiálu
Priemer bubna min 400 mm
Rozmery hrdla min. (š. x v. ) 260 x 190 mm
DÍžka dopravníka min 650 mm
Sito s dierami 30x30 mm
Min. výkon traktora 60 KS
Vyhadzovacia rúra so závitkovou točnicou 360 stupňov,
deflektor
KÍbový hriadeľ
vlastný hydraulický systém
systém No-stress s počítačom motohodín
Ak je možnosť, uveďte webovú stránku, kde je možné nájsť
tovar

1 200
180
3/1
22
10
Od 25 mm
áno
420
265 x 190
680
30x30mm
60
360 stupňov
áno
áno
áno

