Kúpna zmluva č. Z201516490_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Gaboltov

Sídlo:

Gaboltov 87, 08602 Gaboltov, Slovenská republika

IČO:

00321966

DIČ:

20206323033

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK08 5600 0000 0036 2587 1002

Tel:

+421948024512

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Slavko Jurko - JS Agrotechnika

Sídlo:

Medzany 156, 08221 Medzany, Slovenská republika

IČO:

40639606

DIČ:

1020008473

IČ DPH:

sk1020008473

Číslo účtu:

sk2202000000001716983553

Tel:

0514891391

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Technológia vybavenia zberného dvora

Kľúčové slová:

traktor, tandemový príves, štiepkovač, biosekací voz, veľkokapacitný kontajner

CPV:

16700000-2 - Traktory/ťahače; 34223300-9 - Prívesy; 34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Predmetom zákazky je nákup traktora s nakladacou vidlicou, tandemového prívesu, štiepkovača, biosekacieho voza a
veľkokapacitných kontajnerov pre zberný dvor Gaboltov

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. Traktor s nakladacou vidlicou

ks

1

2. Čelný nakladač

ks

1

3. Tandemový príves

ks

1

4. Štiepkovač

ks

1

5. Biosekací voz - miešač biomasy

ks

1

6. Veľkokapacitný kontajner

ks

2

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne

1. Traktor s nakladacou vidlicou

1. objem motora

4-valcový vodou chladený, turbo intercooler; spĺňa normu
Tier III
4-valcový vodou chladený, turbo intercooler; spĺňa normu
Tier III
min. 3700 cm3

1. výkon motora

min. 75 kW

1. objem palivovej nádrže

min. 90 l

1. interval servisnej prehliadky

min. 500 mth

1. prevodovka
1. násobič rýchlosti

min. počet prevodových stupňov 24/24 plne
synchronizovaná
dvojstupňový násobič rýchlosti

1. pojazdová rýchlosť

max. 40 km/hod.

1. motor

1. hydraulický reverz pod zaťažením Power Shuttle
1. rozsah rýchlostných stupňov

v troch rozsahoch -plazivý, pracovný, cestný

1. elektrohydraulický reverz

radený bez spojky

1. typ spojky

viaclamelová v olejovom kúpeli

1. uzávierka predného diferenciálu

100% samosvorná

1. zadná uzávierka diferenciálu

áno

1. automatické zapojenie náhonu prednej nápravy pri brzdení

áno

1. kotúčové brzdy v olejovom kúpeli

áno

1. svetlá

výška min. 500 mm

1. rozchod kolies

vpredu max. 1620 mm, vzadu max. 1920 mm

1. výkon pracovného hydraulického čerpadla

min. 64 l/min.

1. zdvih zadného trojbodového závesu

min. 4100 kg

1. 3-bodový záves kat. 2

áno

1. hydraulické okruhy vzadu

min. 2

1. vývodový hriadeľ

zapínateľný pod zaťažením - elektrohydraulicky

1. vzduchom odpružené sedadlo s opierkami

áno

1. nastaviteľný volant

áno

1. klimatizácia

áno

1. vzduchové brzdy na príves

2+1 hadicové

1. rtážový záves s automatickou hubicou

áno

1. hmotnosť traktora bez závažia

min. 3000 kg

2. Čelný nakladač
2. EURO rýchloupínacie prvky pre výmenu náradia

áno

2. paraleogramové vedenie – samo vyrovnávanie náradia - hydraulicky

áno

2. ovládanie nakladača

pomocou joysticku z kabíny

2. výška zdvihu v oku výložníka

max. 3,8 m

2. výška zdvihu pod pracovným náradím

min. 3,35 m

2. hmotnosť nakladača

max. 530 kg

2. nosnosť nakladača v maximálnej výške

min. 1600 kg

2. nosnosť nakladača na zemi

min. 1 700 kg

2. lyžica - lopata

min. šírka 1,8 m

2. objem lopaty

min. 1,2 m3
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2. paletizačné vidly

nosnosť min. 1300 kg

3. Tandemový príves

na prevoz tuhých a sypkých materiálov, 3-stranný sklápač

3.
3. dvojokruhové vzduchové brzdy

zadná stena vybavená otvorom na vysypávanie sypkých
materiálov
áno

3. parkovacia brzda

ručná

3. centrálne zamykanie bočník

áno

3. minimálna nosnosť

7000 kg

3. celková dĺžka

max. 5,30 m

3. celková šírka

max. 2,30 m

3. celková výška

max. 1,60 m

3. vlastná váha

max. 2100 kg

3. objem ložnej plochy

min. 3,50 m3

3. pojazdová rýchlosť

max. 25 km/hod.

4. Štiepkovač
4. vkladanie vetiev z boku stroja

áno

4. pripojenie na trojbodový záves traktora

áno

4. možnosť pripojenia vlečky

áno

4. samo-podávací drviaci šnek

áno

4. polohovateľný komín pre dopravu štiepky

áno

4. hrúbka šneku

min. 12 mm

4. ostrie navarené tvrdo kovom

áno

4. zotrvačník drviča

priemer min. 800 mm

4. priemer drveného materiálu

max. 150 mm

4. veľkosť štiepky

max. 90 mm

4. celková dĺžka stroja

max. 1100 mm

4. celková šírka troja

max. 2200 mm

4. celkvá výška stroja

max. 2100 mm

5. Biosekací voz - miešač biomasy
5. objem

max. 11 m3

5. dva spodné drviace a miešacie šneky horizontálne

áno

5. otvorená horná časť, umožňujúca bezproblémové nakladanie zhora

áno

5. reduktor Comer

áno

5. pevný podvozok s kolesami

áno

5. vynášací pás PVC

s hydraulicky nastaviteľnou výškou L= 740 mm

5. ovládanie

vonkajším okruhom hydrauliky traktora, bovdenmi z kabíny

5. plošina pre kontrolu práce

áno

5. osvetlenie

áno

5. kardan s poistkou

áno

5. brzdy

vzduchotlakové

5. parkovacia brzda

mechanická

6. Veľkokapacitný kontajner

kovový, pre rozložiteľný biologický odpad, otvorený
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6. objem

7 m3

6. rozmery

najmenej 3500x1800x1500 mm

6. hmotnosť

min. 630 kg

6. nosnosť

min. 700 kg/m2

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 8 hodín
Autorizované servisné stredisko v okruhu do 70 km
Pravidelné záručné servisné prehliadky bezplatne
Stroje a zariadenia musia byť nové, nie používané, spĺňať všetky normy na premávku na pozemných komunikáciách, vrátane
technických preukazov rok výroby 2015
Nástup na servisný zásah do 48 hodín od nahlásenia poruchy telefónom, faxom alebo e-mailom
Dodávka náhradných dielov do 48 hodín
Záručná lehota na všetok dodaný tovar min. 24 mesiacov
Všetky prídavné zariadenia musia byť kompatibilné k požadovanému traktoru
Vrátane kompletnej montáže čelného nakladača na požadovaný traktor
Požaduje sa predložiť presnú špecifikáciu dodaného tovaru (vrátanie cien) do 7 dní od uzatvorenia zmluvy
Jedná sa o zákazku financovanú z Fondov EÚ
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Bardejov

Obec:

Gaboltov

Ulica a číslo:

Gaboltov 87

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
30.9.2015 10:00:00

3.3

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

položka

Množstvo:

6,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , 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: 172 083,33 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 206 500,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 17.7.2015 15:38:00
Objednávateľ:
Obec Gaboltov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Slavko Jurko - JS Agrotechnika
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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