
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201640094_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Obec Vysoká pri Morave

Hlavná 196/102, 90066 Vysoká pri Morave, Slovenská republika

00305197

2020643746

SK8256000000003280623002

0265967120

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK2020338166

2020338166

31394990

Púchovská 8, 83106 Bratislava, Slovenská republika

ASV AGRONOVA s.r.o.

0377930221

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Kolesový traktor Zetor Proxima 80

kolesový traktorKľúčové slová:

16700000-2 - Traktory/ťahače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 16000000-5 -
Poľnohospodárske stroje

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Všetky stroje musia byť nové, nepoužité•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

1ksKolesový traktor

2016rokrok výroby

4x4náhonnáhon

55,6/76kW/HPvýkon

16početventilov

4156cm³objem

2200ot/minmenovité otáčky

316Nmmaximálny krútiaci moment

 35%prevýšenie krútiaceho momentu
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40km/hodrýchlosť

42kNzdvíhacia sila spodných ramien

50l/minčerpadlo hydrauliky

19Mpapracovný tlak

127lobjem palivovej nádrže

 2308mmrázvor

45463750kghmotnosť

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

naftový štvorvalcový šesťnásťventilový motor Zetor typ
1106, s turbodúchadlom

motor

spĺňa normu STAGE 3B výkon 55,6/76 kW/HP, 16 ventilov, objem 4156 cm3,

12/12 stupňov s reverzom pod volantom, plne
synchronizovaná

mechanická prevodovka

brzdy zadné diskové mokrébrzdy

 CBM, kategória IIzadný trojbodový záves

vonkajšie ovládanie zadnej hydraulikyhydraulika

PTO pneumatickévypínanie spojky

4+1 ISO, protiodkvapový systém rýchlospojok RS MITAvonkajšie vývody hydrauliky

540/1000 ot/min bez výmennej koncovkyzadný vývodový hriadeľ

 CBM - MITA s automatickou hubicouetážový rýchlostaviteľný záves

320/85 (12,4)- R24pneu. predné

420/85 (16,9) - R34pneu. zadné

Carraropredné blatníky

2+4 150 kgzávažia zadných kolies

vzduchové jedno a dvojhadicovébrzdy prívesu

sklopný a výsuvný stĺpik volantustĺpik volantu

odhlučnená kabína s kúrením, vetraním a klimatizácioukabína

clona proti slnkukabína

odpružená sedačka vodiča „Zetor“ s opierkami mechanická,
sedadlo spolujazdca s bezp. pásom

kabína

vyhrievané zadné sklo a spätné zrkadlákabína

predné 6ks, zadné 3kspracovné svetlomety

výstražný trojúhoľník, uzamykateĺný uzáver palivovej
nádrže, podkladací klin na kolesá,skrinka na náradie

doplnky

AKUMA 12V/165Ah HDbatéria

vrátane autorádiakabína

s rýchlospojkami pod kabínouklimatizácia

dĺžka 4827 mm, šírka 2319 mm, výška 2738 mmrozmery traktora

maják, návod na obsluhu traktora PROXIMA, hadica na
plnenie pneu,

ďaľšia výbava

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
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Vrátane záručného a pozáručneho servisu u držiteľa stroja pojazdným servisom.

Poskytnutá záruka na kolesový traktor s príslušenstvom 24 mesiacov.

Objednávateľ posúdi na základe podkladov, opisov a fotografií, či ponúkaný stroj a jeho doplnky spĺňajú technické parametre a
požiadavky objednávateľa. V prípade, ak ponúkaný stroj nespĺňa tieto požiadavky, bude to zo strany objednávateľa považované za
podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy.

Dodávateľ dodá predmet plnenia zmluvy v súlade s návrhom plnenia, ktorý obstarávateľ akceptoval, a to v zmluvnej lehote plnenia.
Ak tak dodávateľ neučiní, bude to objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a vyhradzuje si právo
odstúpiť od zmluvy.

Dodávateľ je povinný kontaktnej osobe obstarávateľa oznámiť dodanie predmetu plnenia zmluvy najmenej 2 dni vopred

Dodávateľ je povinný súčasne s dodávkou tovaru odovzdať objednávateľovi doklady vzťahujúce sa k predmetu zákazky a potrebné
pre užívanie predmetu plnenia v súlade s jeho funkčnou špecifikáciou podľa všeobecne platných predpisov a noriem, platných v čase
dodania (osvedčenie o evidencii motorového vozidla a prípojného vozidla, COC certifikát motorového vozidla, servisná knižka, návod
na obsluhu a údržbu atď. ) Ak tak dodávateľ neučiní, bude to objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok
a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.

pre traktor - zabezpečenie náhradných dielov aj po záručnej dobe - v trvaní min. 10 rokov

pre traktor - zabezpečenie záručného a pozáručného servisu vrátane náhradných dielov ako aj údržby a opráv v mieste používanie
traktora do 24 hodín po nahlásení

pre traktor - vrátane dvoch kľúčov od traktora

Pokiaľ dodávateľ ponúkne ekvivalentný predmet plnenia, Objednávateľ bude akceptovať iba výrobok s rovnakými resp. lepšími
parametrami. V takomto prípade bude Dodávateľ požadovať preukázanie tejto skutočnosti potvrdením od nezávislej inštitúcie, že ním
ponúkaný výrobok je z hľadiska technických parametrov a funkčnosti ekvivalentný s požadovaným, resp. je kvalitnejší.

Objednávateľ upozorňuje Dodávateľa, že nedodržanie niektorej z vyššie uvedených technických vlastností a osobitných požiadaviek
na plnenie bude považované za podstatné porušenie zmluvných podmienok a Objednávateľ následne od Zmluvy odstúpi v súlade s
čl.18.2 písm. a) Obchodných podmienok elektronického trhoviska.

UpresnenieNázov

min. 24 mesiacov odo dňa prevzatiazáručná doba

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

MalackyOkres:

Vysoká pri MoraveObec:

Hlavná 196/102Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

28.11.2016 08:00:00 - 08.12.2016 15:00:00

Jednotka: kus

Požadované množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena
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Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 34 916,66 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 41 899,99 EUR4.3

Dodávateľ:
ASV AGRONOVA s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Obec Vysoká pri Morave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 23.11.2016 09:10:01

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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