Kúpna zmluva č. Z20221666_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
00603481
2020372596
IBAN: SK2375000000000025827143CEKOSKBX
+421 259356342

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Marián Šupa

Sídlo:

Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika

IČO:

11906022

DIČ:

1020327209

IČ DPH:

SK1020327209

Bankové spojenie:

IBAN: SK9209000000000045555173

Telefón:

0903467760

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Traktorová kosačka so zberom - typ 1

Kľúčové slová:

kosačka, kosenie

CPV:

16310000-1 - Kosačky; 16311100-9 - Kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Traktorová kosačka so zberom - typ 1

Funkcia
Traktorová kosačka so zberom s nulovým polomerom otáčania.
Technické vlastnosti

Jednotka

Pracovný stroj nový

ks

Objem motora

cm3

590

Výkon motora

HP

14

Počet válcov

ks

Pojazdová rýchlosť vpred

km/h

12

Pojazdová rýchlosť vzad

km/h

8,5

Pracovný záber

cm

104

Výška najnižšieho stupňa kosenia

mm

Maximálny zdvih

mm

130

Zberný kôš

l

220

Počet stupňov kosenia

ks

6
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Minimum

Maximum

Presne
2

725
2

108
25

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Typ motora - diesel

áno

Nulový polomer otáčania pomocou dvoch pák

áno

Umiestnenie žacej kosy - medzinápravová kosačka

áno

Dvojnožové žacie ústrojenstvo

áno

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vrátane dopravy na miesto plnenia.
2. Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 3 hodiny vrátane odovzdania manuálu na obsluhu stroja v slovenskom
jazyku.
3. Vrátane uvedenia stroja do prevádzky a odskúšania jeho funkčnosti.
4. Vrátane poskytnutia bezplatného záručného servisu počas 2 rokov na základe vopred dohodnutých / stanovených
odpracovaných MTH. Servis realizovaný max. do 48 hod. od doručenia písomnej požiadavky.
5. Zmluvná cena je stanovená ako pevná a zahŕňa: (i) cenu stroja, (ii) náklady na dopravenie stroja do miesta plnenia vrátane
vykládky, (iii) náklady na inštaláciu, uvedenie stroja do prevádzky a jeho odskúšanie, (iv) zaškolenie max. 3 osôb a (v)
poskytnutie bezplatného servisu v súlade s bodom 4 týchto osobitných požiadaviek na plnenie.
6. Termín dodania tovaru je max. do 3 mesiacov, pričom presný termín dodania oznámi dodávateľ e-mailom najmenej 3 dni
vopred kontaktnej osobe objednávateľa.
7. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak dodávaný tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky a nie je
dodaný v súlade s podmienkami tejto zmluvy, právnymi predpismi a technickými normami.
8. Predpokladom na vystavenie faktúry je zmluvnými stranami podpísaný dodací list/preberací protokol, ktorý obsahuje najmä
súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, jeho celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo zmluvy.
9. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia dodávateľom.
10. V prípade omeškania s dodaním tovaru (stroja) je dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,1% z celkovej ceny predmetu zmluvy vrátane DPH za každý deň omeškania.
11. Požiadavka na záručný bezplatný servis a pozáručný servis autorizovaným servisom podľa platného aktuálneho cenníka
autorizovaného servisu. Doručenie do servisu a vrátenie na náklady dodávateľa, v prípade, že servis nebude vykonaný v
mieste dodania predmetu zákazky.
12. Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v osobitných požiadavkách na plnenie sa bude považovať za porušenie
zmluvných podmienok podstatným spôsobom.
13. 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..
14. Predložením ponuky uchádzač vyhlasuje, že si je vedomý, že sa na konanie v tomto verejnom obstarávaní vzťahuje etický
kódex záujemcu/uchádzača vydaný UVO.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica:
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3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
14.06.2022 10:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

2,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 26 079,17 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 31 295,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20221666

V Bratislave, dňa 18.03.2022 15:38:01
Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
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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