
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201510031_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove

Janka Borodáča 18, 08301 Sabinov, Slovenská republika

00149683

2020711308

+421 514520861

Tel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

+421574421513

ŠTÝL - IVANOV s.r.o.

23, 09409 Vyšný Kazimír, Slovenská republika

36498548

2021931648

SK20211931648

SK1311000000002628018651

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

Traktorová kosačka s košom STARJET UJ 102-21P4 s príslušenstvomNázov:

Traktorová kosačka s košom STARJET UJ 102-21P4

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

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

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Traktorová kosačka s košom určená na profesionálne kosenie mestských parkov a plôch,futbalových ihrísk, sadov a záhrad•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

1ksTraktorová kosačka s košom nová

2 valecVanguardmotor Briggs&Stratton

2kspočet valcov

21hpvýkon

627cm3objem motora

ánoánotlakové mazanie motora

12V 24Ahtypakumulátor

20stupnesvahová dostupnosť
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Natural 95benzínpalivo

13literpalivová nádrž

ánoánofilter oleja

hydrostatická
Tuff Torq K62

typprevodovka

ánoánoguľové čapy riadenia

mechanickátypuzávierka diferenciálu

motohodiny
denné+celkov
é, servis

typpalubný PC

elektromagne
tická

typspojka žacieho ústrojenstva

2-rotorové,
časované
ozubeným
remeňom

typžacie ústrojenstvo

ánoánoliatinová vložka valca

ánoánoelektrický štartér

ručnéspôsobovládanie plynu

nožnéspôsobovládanie pojazdu

1510km/hodrýchlosť pojazdu

ánoánouzávierka diferenciálu zadnej nápravy

102100cmzáber kosenia

4ksoperné sklapovacie kolieska

9025mmvýška kosenia - strnisko

107kspočet stupňov nastavenia výšky kosenia

42ksstrižné kolíky na nôž - ochrana nožov proti poškodeniu

2kspočet nožov

ánoánonastaviteľná rovinnosť kosenia

136cmpriemer nepokosenej plochy

1kselektromagnetická spojka na spustenie nožov

32ksuchytenie kosy v čapoch

tunelkszadné vyhadzovanie

liatinovákspredná náprava

42kskolesá uložené na guličkových ložiskách

ručné s pákouvysýpaniezberný kôš

380litreobjem koša

protiprašné
plátno

materiálmateriál koša

kovovémateriálvodiace remenice na prevodovku

ánoánobezpečnostný vypínač

ánoánopredný  nárazník

halogénové,
led diody

typpredné svetlá

ánoánomotohodiny

ánoánoukazovateľ údržby

ánoánozáves na vozík
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valivé,
profesionálne

typložiská predných kolies

16*6,5*8veľkosťpredné kolesá

20*10,00*8veľkosťzadné kolesá

ánoánoparkovacia brzda

282kgpohotovostná hmotnosť

2580*1250*1
050

mmrozmery vrátane koša

ánoánozadný záves

anatomické,
nastaviteľné

typsedadlo

zvukováánosignalizácia naplnenia koša

2rokzáručná doba

3rokzáručná doba motor

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

kosená plocha do 25 000 m2semi profi prevedenie

ánokosou je možné vykonávať jesenný zber lístia

radlica na snehmožnosť použitia prídavného zariadenia

prerezávanie trávnika a zber trávy do koša v jednej operáciimožnosť použitia prerezávača trávnika

bez košazadný deflektor na kosenie

do 24 hodíndodávka náhradných dielov

záručný a pozáručnýservis

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia, doprava je zahrnutá v cene. Miesto plnenia určí kupujúci e-mailom alebo poštou.

Vrátane inštalácie, uvedenia do prevádzky na mieste plnenia

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

Predávajúci sa zaväzuje s odovzdaním tovaru odovzdať kupujúcemu aj záručný list, certifikát, príp. vyhlásenie o zhode a ďalšie
doklady potrebné k riadnemu užívaniu tovaru kupujúcim.

Spôsob platby: dve splátky, každá vo výške polovice kúpnej ceny s lehotou splatnosti 30 dní od doručenia správnej faktúry.

Lehota dodania tovaru: do 30 dní po účinnosti zmluvy. Predávajúci je povinný dohodnúť s kupujúcim termín a miesto dodania
najmenej 3 pracovné dni vopred e-mailom alebo poštou.

Zmluvné strany spíšu o odovzdaní a prevzatí preberací protokol. Kupujúci nie je povinný tovar prevziať, ak nebude dodávka
kompletná, alebo ho predávajúci neuvedie do prevádzky.

Záručný servis sa zaväzuje poskytovať predávajúci počas záručnej doby kupujúcemu úplne bezplatne.

Na požiadanie kupujúceho sa zaväzuje predávajúci poskytovať kupujúcemu pozáručný servis najmenej po dobu 10 rokov. Cena
práce pozáručného servisu nesmie byť vyššia ako priemerná cena iných troch porovnateľných servisov a cena náhradných dielov
bude o 10 % nižšia ako sú cenníkové ceny  predávajúceho

Za každé omeškanie s poskytnutím záručného alebo pozáručného servisu sa zaväzuje predávajúci zaplatiť kupujúcemu zmluvné
pokutu vo výške 50 eur/deň omeškania.

Predávajúci sa zaväzuje nastúpiť na záručný a pozáručný servis do 72 hodín od prevzatia objednávky a odstrániť vadu do 48 hodín
od nastúpenia. Objednávku na  servisnú opravu je kupujúci oprávnený odovzdať predávajúcemu telefonicky, e-mailom, faxom alebo
poštou.

Kupujúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť pre prípad akéhokoľvek porušenia záväzku predávajúceho. Každá zo zmluvných strán
má právo odstúpiť od tejto zmluvy do 7 dní od jej účinnosti bez uvedenia dôvodu.

UpresnenieNázov

požadovanásnehová radlica so záberom
100 mm

požadovanésnehové reťaze
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Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

PrešovskýKraj:

SabinovOkres:

SabinovObec:

Levočská 1Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia Zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

16.6.2015 8:00:00 - 30.6.2015 8:00:00

Jednotka: ks

Množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 103,33 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 724,00 EUR4.1

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
ŠTÝL - IVANOV s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 5.6.2015 8:52:01

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4
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