
Kúpna zmluva č. Z201763712_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Ďurďové
Sídlo: 27, 01822 Ďurďové, Slovenská republika
IČO: 00692492
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0908182883

1.2 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 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku
Kľúčové slová: Lesná fréza, Vyžínacie priekopové rameno,Zametač za traktor,Snehová radlica za traktor
CPV: 34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 16820000-9 - Časti lesníckych 

mechanizmov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Lesná fréza

2. Vyžínacie priekopové rameno

3. Zametač za traktor

4. Snehová radlica za traktor

Položka č. 1: Lesná fréza

Funkcia

Ľahký stroj pre čistenie spálených oblastí alebo oblasti zničených prírodných katastrofami, pre mulčovanie haluziny a úpravy 
ťažších stojatých porastov.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pracovná šírka stroja mm 2 400

Hmotnosť stroja kg 1 400

Priemer mulčovaného materiálu mm 200

Priemer rotora s kladivkami mm 480

Počet pevných kladív s vídiovým hrotom ks 50

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Položka č. 2: Vyžínacie priekopové rameno

Funkcia

Univerzálne vyžínacie priekopové teleskopické rameno pre traktory.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Hmotnosť kg 1 250

Dosah ramena vodorovne v úrovni terénu od osi traktora
po os mulčovacej hlavice mm 5 700

Dosah ramena do výšky od zeme po mulčovaciu hlavicu 
vo vodorovnej polohe mm 5 400

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Pohon Vlastný hydraulický systém poháňaný kardanovým hriadeľom od 
traktora

Položka č. 3: Zametač za traktor

Funkcia

Stroj na čistenie miestnych komunikácii

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pracovný záber mm 2 000

Hmotnosť kg 300

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Pohon hydraulický

Kropenie áno

Bočná kefa áno

Položka č. 4: Snehová radlica za traktor

Funkcia

Stroj na odhŕňanie snehu z miestnych komunikácií.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Šírka mm 2 800

Hmotnosť kg 450

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Hydraulické natáčanie áno

Uhol natočenia minimálne +/- 20 °

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužívaného tovaru. Objednávateľ požaduje predložiť údaje s technickými 
špecifikáciami ponúkaných prídavných zariadení do 3 dní od uzavretia zmluvy cez EKS za účelom overenia splnenia 
požiadaviek na predmet zákazky. Nesplnenie požadovaných parametrov uvedených v opisnom formulári má za následok 
odstúpenie od zmluvy podľa OPET.
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Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky, požiadavky a požadovaných parametrov objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári 
sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
Objednávateľ neodoberie tovar a vystaví negatívnu referenciu.

Dodávateľ a objednávateľ pri preberaní a odovzdávaní tovaru spíšu odovzdávajúci/preberací protokol. Objednávateľ uhradí 
faktúru až po riadnom dodaní a sfunkčnení zariadenia.

Dodávateľ odovzdá Objednávateľovi návod na obsluhu a údržbu (v slovenskom, alebo českom jazyku). Uvedené doklady 
požaduje objednávateľ odovzdať pri preberaní a odovzdávaní tovaru.

Úspešný uchádzač ako dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a 
poskytnutými službami kedykoľvek, počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorými sú: a.  
Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, b.  Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, c.  Najvyšší kontrolný 
úrad 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,

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

Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:  Verejný obstarávateľ je žiadateľom o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku z PRV, Číslo výzvy:  22/PRV/2017, Opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo 
vidieckych oblastiach, Podopatrenie:  7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej zmluvy v prípade neschválenia žiadosti o poskytnutie NFP 
alebo neschválenia predmetného verejného obstarávania poskytovateľom NFP.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Ďurďové
Ulica: Ďurďové 27

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.05.2018 09:00:00 - 31.12.2018 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Kpl
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , 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 vrátane DPH: 96 000,00 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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.
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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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 29.11.2017 16:50:01

Objednávateľ:
Obec Ďurďové
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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