
Kúpna zmluva č. Z201814528_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: Dominik Feketík - AGROPARK
Sídlo: Štúrova 870/26, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 45398704
DIČ: 1081817561
IČ DPH: SK1081817561
Číslo účtu: SK5475000000004021632072
Telefón: 0917070208

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kolesový traktor s príslušenstvom
Kľúčové slová: Kolesový traktor, traktorový náves, hydraulická ruka, hydraulicky rotátor, drapák plný na 

sypké hmoty, drapák - kliešte
CPV: 16700000-2 - Traktory/ťahače; 34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 60000000-8 -

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kolesový traktor

2. Traktorový náves

3. Hydraulická ruka

4. Hydraulický rotátor

5. Drapák plný na sypké hmoty

6. Drapák - kliešte

Položka č. 1: Kolesový traktor

Funkcia

Kolesový traktor s čelným nakladačom

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Dĺžka mm 4357

Výška mm 2713

Svetlá výška mm 437

Pohotovostná hmotnosť kg 4000
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Maximálna hmotnosť kg 8500

Rázvor náprav mm 2430

Polomer otáčania mm 4010

Počet valcov ks 4

Prevodové stupne počet 12/12

Rýchlosť km/h 30 40

Palivová nádrž l 150

Lyžica čelného nakladača l 1280

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Emisná norma Stage 3 / Tier 3

Predná náprava 4WD

Krútiaci moment minimálne 410 Nm pri 1 500 ot/min

Výkon minimálne 105k/75kW pri 2200 ot/min

Predohrev motora 230 V

Trojbodový záves zdvíhacia sila min. 4300 kg, uzavreté koncovky ramien, 
elektronická regulácia závesu

Hydraulika tri vonkajšie hydraulické okruhy, zubové čerpadlo min. 65 L, 1/2 
vratka oleja

Kabína poľnohospodárska pretlaková kabína, dvojdverové prevedenie, 
ochranný rám strechy kabíny

Výfuk na stĺpiku kabíny

Palubná doska analógová

Spätné zrkadlá s rozšíreným uhlom

Klimatizácia manuálna

Kúrenie zabudované v streche

Pracovné svetlá na streche kabíny minimálne 2 vpredu a 2 vzadu

Výbava pre premávku po cestných komunikáciách

Výstražný maják oranžový

Sedadlá spolujazdca, obsluhy mechanicky odpružené

Brzdy dvojokruhové, vzduchotlakové

Pneumatiky predné 340/85 R28

Pneumatiky zadné 460/85 R34

Blatníky odpružené

Požadovaná výbava
zadný stierač s ostrekovačom, mechanická odpojovač batérie, 
odlučovač vody, schránka na náradie, zapaľovač a dve zásuvky, 
automatické zastavenie motora

Čelný nakladač
ťažká veľkoobjemová lyžica, konzola nakladača, prídavné opory 
nakladača, elektrohydraulické ovládanie, centrálne pripojenie 
hydrauliky

Tlmič rázov softdrive + 3. funkcie

Rverzácia pod zaťažením vrátane parkovacej pozície

Vývodový hriadeľ otáčky 540/1000

Palivová nádrž plastová

Položka č. 2: Traktorový náves

Funkcia

Traktorový náves s hydraulickou rukou

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
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Celková povolená hmotnosť kg 9000

Nosnosť kg 7000

Ložná plocha (vnútorné rozmery) m 4,6 x 2,4

Bočnice výška mm 500

Bočnice objem m3 5,5

Ťažne oko mm 40

Nadstavec výška mm 500

Nadstavec objem m3 5,5

Rýchlosť km/h 30 40

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Náprava jednoduchá odpružená ADR

Sklápanie trojstranné

Otváranie bočníc na hornom a spodnom pánte

Podpera oja mechanická, hydraulická s pumpou

Parkovacia brzda automatická

Bočnice a stĺpiky bočníc demontovateľné

Regulátor bŕzd automatický záťažový

Nastaviteľnosť oje výškovo

Výsypné okno vzadu zvislá výsypka

Kolesá 500/50-17 18 PR

Plachta rolovacia štandard

Držiak rezervy

Zábrany na balíky vrátane úpravy korby

Položka č. 3: Hydraulická ruka

Funkcia

Naloženie a vyloženie nákladu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Šesťhranné hydraulické výsuvy s dosahom m 5,5

Manuálne výsuvné trámce a hydraulicky výsuvné 
neotočné podperné nohy,  šírka m 2,92

Otočný hák nosnosť t 2,0

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Hydraulická ruka - teleskopický žeriav trieda 2,6 tm

Skupina B3

Zóna otáčania 370°

Rýchlosť otáčania minimálne 13s/180°

Maximálny pracovný sklon 4°

Ovládacie prvky na obidvoch stranách žeriavu

Mechanicky obmedzovač otáčania žeriavu 240°

Pätky opory na guľovom kĺbe

Teleskopické valce nezávislé

Dve extra sekcie aktivované na konci výsuvu pre 2 prídavné zariadenia

Sada pre montáž žeriavu na pomocný rám

Položka č. 4: Hydraulický rotátor
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Funkcia

Zavesenie drapákov pomocou čapu s redukcia pre rýchlu výmenu drapákov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Statické zaťaženie kg 3500

Dynamické zaťaženie kg 1750

Váha kg 17

Krútiaci moment Nm 900

Prietok oleja l/min 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Rotácia 360°

Položka č. 5: Drapák plný na sypké hmoty

Funkcia

Presun sypkých hmôt

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kapacita lt 125

Váha kg 134

Zuby počet 4

Nosnosť kg 250

Zatváracia sila daN 1737

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 6: Drapák - kliešte

Funkcia

Manipulácia pomocou kliešťového uchopenia nákladu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Váha kg 70

Nosnosť kg 2000

Roztvorenie čeľustí mm 1050 1100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

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 tovarov 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.

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.
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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, Operačný program: Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 1.  Udržateľné  využívanie  
prírodných  zdrojov  prostredníctvom  rozvoja  environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita: 1.1 Investovanie  do  sektora
  odpadového  hospodárstva  s cieľom  splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty
špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek, Špecifický cieľ:

Pokračovanie: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu 
a podpora predchádzania vzniku odpadov, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33.

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:

29.06.2018 06:00:00 - 28.12.2018 12:00:00

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 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , 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: 108 485,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 130 182,00 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 05.04.2018 12:38:02

Objednávateľ:
Obec Ďurďové
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Dominik Feketík - AGROPARK
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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