
Kúpna zmluva č. Z201766512_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Prenčov
Sídlo: Prenčov 300, 96973 Prenčov, Slovenská republika
IČO: 00320943
DIČ: 2021107396
IČ DPH:
Číslo účtu: SK1456000000001402857001
Telefón: +421456726244

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AGROBON Zvolen, spol. s r.o.
Sídlo: SNP 143, 96201 Zvolenská Slatina, Slovenská republika
IČO: 36033871
DIČ: 2020068336
IČ DPH: SK2020068336
Číslo účtu: SK1102000000002440745953
Telefón: 0908900913

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Traktor s príslušenstvom
Kľúčové slová: traktor, čelný nakladač, náves, štiepkovač motorový
CPV: 16700000-2 - Traktory/ťahače; 34223100-7 - Návesy; 43250000-0 - Čelné lopatové 

nakladače; 43414000-8 - Drviče; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Traktor s príslušenstvom

Funkcia

Predmetom zákazky je dodanie traktora s príslušenstvom - náves, čelný nakladač a motorový štiepkovač 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Traktor ks 1

Náves ks 1

Čelný nakladač ks 1

Štiepkovač motorový ks 1

Traktor - objem motora cm3 3000 4500

Traktor - počet valcov motora ks 4

Traktor - počet náprav ks 2

Traktor - výkon motora kW 63

Traktor - objem palivovej nádrže l 90

Traktor - mechanická prevodovka počet rýchlostí 12

Traktor - prvý režim prevodovky vpred počet rýchlostí 12
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Traktor - prvý režim prevodovky vzad počet rýchlostí 12

Traktor - maximálna rýchlosť km/h 40

Traktor - predné závažie kg 60

Traktor - počet zadných okruhov hydrauliky ks 2

Náves - nosnosť t 5

Náves - maximálna rýchlosť km/h 30

Náves - počet náprav ks 1

Náves - ložný objem m3 8

Čelný nakladač - vyklopný uhol ° 50

Čelný nakladač - zaklápací uhol ° 44

Čelný nakladač - kapacita zdvihu v úrovni terénu kg 2100

Čelný nakladač - kapacita zdvihu v oku výložnika kg 1410

Čelný nakladač - výška zdvihu v oku výložníka m 3,40

Čelný nakladač - šírka lopaty mm 1600

Štiepkovač motorový - priemer kmeňa mm 160

Štiepkovač motorový  - počet nožov ks 2

Štiepkovač motorový - počet valcov ks 2

Štiepkovač motorový - výkon motora kW 22

Štiepkovač motorový - objem nádrže l 20

Štiepkovač motorový - výkon m3/h 7

Štiepkovač motorový - spotreba paliva l/h 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Traktor - palivo nafta

Traktor - kabína s klimatizáciou áno

Traktor - pohon všetkých kolies áno

Traktor - možnosť prepínania dvoch režimov prevodovky áno

Traktor - zadný etážový záves áno

Traktor - ťažná lišta áno

Traktor - vzduchové brzdy 2 okruhové áno

Traktor - kabína - stierač a ostrekovač predného aj 
zadného okna áno

Traktor - kabína - nastaviteľný stĺpik riadenia áno

Traktor - kabína - mechanické sedadlo pre šoféra a 
sedadlo pre spolujazdca áno

Traktor - kabína - vonkajšie spätné zrkadlá áno

Traktor - kabína - pracovné svetlá, 2 ks predné a 2 ks 
zadné áno

Traktor - kabína - otvárateľné bočné okná áno

Traktor - kabína - schránka na náradie áno

Traktor - motor - predhrev pre studený štart áno

Traktor - predné blatníky áno

Trakror - kotúčové brzdy zadnej nápravy áno

Traktor - mechanická parkovacia brzda áno

Traktor - pneumatiky predné 340/85 R24 a zadné 420/85 R34

Traktor - uzávierka diferenciálu áno

Náves - trojstranné sklápanie korby áno

Náves - bezpečnostné zaisťovacie kliny áno

Náves - kompatibilný s dodaným traktorom áno
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Čelný nakladač - kompatibilný s dodaným traktorom áno

Čelný nakladač - konzola na upínanie na traktor áno

Čelný nakladač - paralelogram mechanický

Čelný nakladač - lopata na sypký materiál áno 

Čelný nakladač - drapákové vidly áno

Štiepkovač motorový - násypník áno

Štiepkovač motorový - palivo nafta

Štiepkovač motorový - štart elektrický

Štiepkovač motorový - umiestnenie na jedno 
nápravovom podvozku so spojovacím zariadením resp. 
OKO

áno

Štiepkovač motorový - NO-STRES systém áno

Štiepkovač motorový - otoč, umožňujúca otáčanie 
vkladacieho otvoru  o 360°  áno

Štiepkovač motorový - počítadlo motohodín áno

Štiepkovač motorový - bezpečnostný spínač áno

Štiepkovač motorový - nájazdová a parkovacia brzda áno

Štiepkovač motorový - bezpečnstné madlo áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

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

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

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

Úspešný uchádzač v lehote do 7 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi presnú technickú 
špecifikáciu ponúkaného tovaru (výrobca, presné typové označenie), fotografie a katalógové listy. 

Úspešný uchádzač je povinný spolu s dodaným tovarom dodať min. 2 kľúče z každého druhu, technický preukaz a doklady 
potrebné k prihláseniu vozidla, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku a ďalšie doklady, potrebné pre prevádzku 
jednotlivých zariadení podľa všeobecne záväzných predpisov a noriem, platných v čase dodania tovaru (servisná knižka, 
osvedčenie o evidencii motorového vozidla). 

Úspešný uchádzač v lehote do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi zoznam servisných stredísk, 
v ktorých bude poskytovaný záručný servis.

Ak sa v opisnom formulári a jeho prílohách uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 
patent, obchodný názov alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými,
resp. lepšími parametrami.

Predmet zmluvy bude spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, OP Ľudské zdroje.

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
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Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä: Poskytovateľ NFP (Ministerstvo vnútra SR) a ním poverené osoby; 
Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľ. orgánu a nimi poverené osoby; NKÚ SR, Úrad vládneho 
auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 
kontroly/auditu; Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov; Orgán zabezpečujúci ochranu 
finančných záujmv EÚ; Osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 
právnymiaktmi EÚ.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Štiavnica
Obec: Prenčov
Ulica: Prenčov 300

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

31.01.2018 10:00:00 - 15.02.2018 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: komplet
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: 73 900,00 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.

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 15.12.2017 10:44:01
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Objednávateľ:
Obec Prenčov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
AGROBON Zvolen, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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