Kúpna zmluva č. Z20195514_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Košovská 1, 97101 Prievidza, Slovenská republika
31579183
2020467350
SK2020467350
SK20 0200 0000 0032 1885 8
00421465422412

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Vlastimil Šiška LESTECH

Sídlo:

62, 95605 Vozokany, Slovenská republika

IČO:

33674515

DIČ:

1020448099

IČ DPH:

SK1020448099

Číslo účtu:

SK640200 0000 0006 86943192

Telefón:

0385320380

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Traktorová kosačka ISEKI TXG237A + ŠPZ + mulčovacia kosa + šípová snehová radlica +
sypač inertného posypového materiálu + leasing 48 mesiacov + povinné zmluvné poistenie
+ Allrisk positenie

Kľúčové slová:

kosačka, komunálna traktorová kosačka na kosenie trávnikov, parkov, športovísk, letná
údržba trávnikov, zimná údržba miestnych komunikácií, odhŕňanie posýpanie chodníkov

CPV:

16311100-9 - Kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk; 34144400-2 - Vozidlá na údržbu
ciest; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Traktorová kosačka ISEKI TXG237A + ŠPZ + mulčovacia kosa + šípová snehová radlica + sypač
inertného posypového materiálu + leasing 48 mesiacov + povinné zmluvné poistenie + Allrisk
positenie

Funkcia
Kosenie trávnikov, odhŕňanie snehu, posýpanie chodníkov
Profesionálna traktorová kosačka s medzinápravovou rotačnou kosou, možnosť pripojenia zberného koša
Medzinápravová rotačná mulčovacia kosa, hydraulicky ovládaná šípová snehová radlica, sypač inertného posypového
materiálu, traktorový nosič náradia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Počet valcov motora

kus

3

Objem valcov motora

cm3

1123

Maximálny výkon motora podľa 97/68/EC

kW

20

Maximálny krútiaci moment

Nm/ot/min

72/1700

Objem palivovej nádrže

l

21

Počet stupňov hydrostatickej prevodovky

stupeň

2
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Maximum

Presne

Maximálna rýchlosť vpred

km/h

15

Uzávierka diferenciálu ovládaná pedálom minimálne na
jednu nápravu

kus

1

Výkon čerpadla hydrauliky

l/min

24

Tlak pracovného čerpadla

bar

150

Nosnosť normovaného zadného trojbodového závesu
kateg. 1 s jedným ovládačom, škrtiacim ventilom a
horným ramenom

kg

600

Nosnosť predného normovaného trojbodového závesu 2
piesty s trojuholníkovým rýchlozávesom kategórie N0
pre zdvih/tlačenie/plávajúca poloha

kg

650

Zaťaženie prednej nápravy

kg

740

Zaťaženie zadnej nápravy

kg

1200

Hydraulické istenie predného závesu proti preťaženiu a
tlmeniu kmitov

kus

Dĺžka stroja

mm

2150

Šírka stroja so šípovými pneumatikami

mm

1165

Výška stroja s kabínou

mm

1960

Dĺžka stroja so zadným trojbodovým závesom

mm

2450

Rázvor náprav

mm

1560

Rozchod kolies predné/zadné

mm

915/912

Vonkajší polomer otáčania šípových / trávnych
pneumatík

m

Pohotovostná hmotnosť s kabínou a výbavou ovládaná
hydraulicky, predný trojbodový záves

kg

890

Celková hmotnosť stroja

kg

1420

Hydraulické bezodkvapové prípoje vpredu/vzadu

kus

4/2

Nosnosť výškovo nastaviteľného zadného závesu pre
brzdený príves, čap 30 mm

kg

1500

Dvojčinný ovládač s plávajúcou polohou

kus

2

mm

1370

Počet nožov

kus

6

Nastavenie výšky kosenia

mm

35

Počet stupňov nastavenia výšky kosenia z miesta vodiča

stupne

7

Antiskalpingové kolieska kosy

kus

4

Výška štítu hydraulicky ovládanej šípovej snehovej
radlice

mm

640

Nastaviteľná pracovná šírka radlice

mm

1280

Počet výklopných sekcií s vulkolanovou lištou

kus

2

Nastaviteľné oporné kolieska

kus

2

Hmotnosť radlice

kg

Objem násypky valcového sypača inertného
posypového materiálu

l

300

Šírka posypu

m

1,2

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Palivo

diesel

Riadenie

plne hydraulické

Šírka záberu medzinápravovej rotačnej mulčovacej kosy

Rezervné koleso predné
Rezervné koleso zadné
Možnosť pripojenia na GPS
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1

2,4/2,5

110

1480

206

Zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby
homologizované podľa predpisu EHK 65 resp. podľa
vyhlášky 464/2009 Zb.
Výbava na cestné komunikácie
Osvedčenie o evidencii vozidla
Prihlásenie vozidla na príslušnom dopravnom
inšpektoráte objednávateľa
Pridelenie slovenského EČV
Plynulé nastavenie výšky kosenia
Záručný servis (povinné servisné prehliadky sú zahrnuté
v cene predmetu zákazky)

24 mesiacov

Počítadlo motohodín
Uzávierka diferenciálu
Mulčovacia kosa
Hydraulické zdvíhanie žacej lišty
rámová konštrukcia s integrovaným bezpečnostným rámom,
bezpečnostné tónované sklá, uzamykateľné dvere, stierače,
slnečná clona, teplovodné kúrenie s dvojstupňovým ventilátorom

Bezpečnostná kabína
Sypač inertného posypového materiálu
Šípová snehová radlica
Pohon kolies
2.3

4x4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Záručný servis (povinné servisné prehliadky) bez obmedzenia kilometrov alebo motohodín po dobu 24 mesiacov je zahrnutý v
cene predmetu zákazky.
Dodávateľ počas opravy predmetu zákazky v záručnej dobe, ktorá bude trvať dlhšie ako 48 hodín, zabezpečí náhradný stroj
obdobných parametrov na miesto plnenia v lehote ďalších 24 hodín, pričom náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene
predmetu zákazky.
Nový predmet zákazky
Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku
Garancia dostupnosti náhradných dielov minimálne po dobu 60 mesiacov od dodania predmetu zákazky.
Dodávka kompletného predmetu zákazky do 35 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade nesplnenia tejto
podmienky môže verejný obstarávateľ odstúpiť od kúpnej zmluvy.
V prípade nedodržania technických špecifikácií a lehoty plnenia zo strany dodávateľa, môže objednávateľ požadovať od
dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 € za porušenie každého jedného technického parametra alebo lehoty
plnenia nad rámec Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok
objednávateľa na náhradu škody.
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu objednávateľa formou lízingu.
Objednávateľ požaduje akontáciu 30%, doba trvania lízingu 48 mesiacov, splácanie mesačne formou fixných splátok.
Súčasťou lízingu je poistenie zákonné, havarijné, proti krádeži, živelným pohromám, lomu stroja.
Cena zahŕňa okrem predmetu zákazky aj náklady spojené s financovaním prostredníctvom lízingu, všetkými poisteniami a
administratívnymi poplatkami.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Prievidza

Obec:

Prievidza

Ulica:

Garážová 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.03.2019 14:21:00 - 16.04.2019 14:24:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kus

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 32 999,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 39 598,80 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 25.02.2019 15:02:02
Objednávateľ:
Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Vlastimil Šiška LESTECH
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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