Kúpna zmluva č. Z201536209_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Mestské kultúrne stredisko v Sabinove

Sídlo:

Janka Borodáča 18, 08301 Sabinov, Slovenská republika

IČO:

00149683

DIČ:

2020711308

IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:
1.2

+421 514520861

Dodávateľ:
Obchodné meno:

DEROL s.r.o.

Sídlo:

Nákladní 2486, 415 01 Teplice, Česká republika

IČO:

25404261

DIČ:

CZ25404261

IČ DPH:

CZ25404261

Číslo účtu:

CZ 51 0300 0000 0006 7344 7763

Tel:

+420417534575

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Stroj na úpravu ľadovej plochy

Kľúčové slová:

rolba, úprava ľadovej plochy

CPV:

37481000-3 - Stroje na úpravu ľadovej plochy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

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

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• stroj slúžiaci na profesionálnu úpravu ľadovej plochy s plochou do 1800 m2

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

motor, plyn PB

kW

50

54

objem vodnej nádrže

l

850

950

objem snehovej nádrže so samostatným otváracím vekom

m3

3,2

3,4

šírka stroja

mm

2100

2350

výška stroja s otvorenou korbou

mm

2450

2900

dĺžka stroja

mm

4100

4200

váha stroja

kg

3900

rádius otáčania 4 kolies

mm

4500
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Presne

šírka záberu suportu

mm

dĺžka noža vcelku

mm

2000

dĺžka náhradného noža vcelku

mm

2000

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

nepoužívaný tovar

áno

rok výroby

2015

typ pohonu

plynový /PB

pripojenie dvoch plynových fliaš súčasne

áno

hydrostatický pohon všetkých štyroch kolies

áno

bezpečnostný bypass hydrauliky

áno

kolesá s hrotmi

áno

posilňovač riadenia

áno

katalyzátor

trojcestný

oddelená pracovná hydraulika od pojazdovej

áno

parkovacia brzda

áno

vyhrievaný dopravník snehu

áno

postranná rotačná kefa

hydraulická

bočný rotujúci orezávač

áno

froté záves

áno

výstražná signalizácia spätného chodu

áno

handra na umývanie ľadu / 2 kusy /

áno

prítlak suportu

konštantný

zásobník na sneh

áno

otváranie zásobníka na sneh

áno

2.4

2000

2100

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Spôsob platby na splátky: 1. splátka vo výške 24 500 eur s DPH splatná do 14 dní od dodania na základe doručenej faktúry, zvyšok
kúpnej ceny splatný v 28 mesačných splátkach, splatných vždy do konca toho ktorého mesiaca .
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb
Predávajúci doručí pri dodávke návod na obsluhu stroja v slovenskom, príp. českom jazyku, podmienky bezpečnosti práce, servisnú
knižku, technický preukaz, správu o revízii plynového zariadenia.
Predávajúci predloží kupujúcemu certifikát alebo vyhlásenie zhody prípadne iný zodpovedajúci doklad na predmet zákazky do troch
dní po uzavretí zmluvy.
Cena práce pozáručného servisu max. 22 eur/ hod bez DPH.
Záručná doba stroja na úpravu ľadovej plochy 36 mesiacov od uvedenia do prevádzky.
Cena náhradných dielov - 5% zľava oproti cenníkovým cenám.
Lehota dodania maximálne 8 týždňov odo dňa uzavretia zmluvy.
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade akéhokoľvek porušenia záväzku predávajúceho.
Podmienky záručného a pozáručného servisu: nástup na opravu do 48 hodín od nahlásenia závady, odstránenie závady v zákonnej
lehote, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
V prípade neodstránenia závady v zákonnej lehote v čase záruky poskytnutie náhradnej rolby alebo úhrada za zapožičanie
náhradnej rolby. Po uplynutí záručnej doby za poplatok.
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Spôsob nahlasovania závad: e-mailom a telefonicky.
Predávajúci oznámi do troch dní od uzavretia zmluvy kupujúcemu e-mail a telefonický kontakt pre ohlasovanie závad, záručného a
pozáručného servisu.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy (uviesť cenu rolby, príslušenstva, výšku splátok,
DPH,...)
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Sabinov

Obec:

Sabinov

Ulica a číslo:

Levočská 2

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
15.12.2015 8:00:00 - 22.1.2016 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.0, účinná zo dňa 1.11.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 63 595,04 EUR

4.2

Sadzba DPH: 21,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 76 950,00 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 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015, 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.
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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 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 27.11.2015 13:14:00
Objednávateľ:
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
DEROL s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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