Kúpna zmluva č. Z20216146_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

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
30845572
2020947698
SK 2020947698
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215

Dodávateľ:
Obchodné meno:

RIZNER s. r. o.

Sídlo:

95, 08621 Lukavica, Slovenská republika

IČO:

46360379

DIČ:

2023338031

IČ DPH:

SK2023338031

Bankové spojenie:

IBAN: SK3675000000004014603097

Telefón:

0907 665 455

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo

Kľúčové slová:

kosačky, krovinorezy a nožnice

CPV:

16310000-1 - Kosačky; 16311000-8 - Kosačky trávnikov; 16300000-8 - Žacie mechanizmy;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Kombi systém a príslušenstvo
2. Kosačka benzínová
3. BUBNOVÁ KOSAČKA benzínová
4. DVOJRUČNÉ NOŽNICE NA KRÍKY
Položka č. 1:

Kombi systém a príslušenstvo

Funkcia
kosenie trávnych porastov a vyrezávanie konárov
Technické vlastnosti

Jednotka

Kombi Systému STIHL KM 131/ekvivalent

ks

20

Strunová žacia hlava AutoCut 25-2, pre kombi motory s
obojručnou rukoväťou, dĺžka 94 cm

ks

20

Vyvetvovacia píla, pre kombi motory s obojručnou
rukoväťou, dĺžka 126 cm

ks

5

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne

Kombi systém STHIL 131 KM

riaditková rukoväť, režim jednoduchého štartu, multifunkčná
rukoväť s tlačidlom “Stop”, veľká palivová nádrž, ručné palivové
čerpadlo

Zdvihový objem

36,3 cm3

Výkon (kW/k)

1,4/1,9 kW / k

Hmotnosť

4,8 kg

Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A)

97

Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A)

109

Vibrácie rukoväte ľavá/pravá

9,7 / 9,4 m/s2

Dĺžka po puzdro spojky

94 cm

Objem palivovej nádržky

0,71 l

2-MIX/4-MIX-Motor

4-MIX

Automatická dekompresia

áno

Závesné zariadenie

áno

obojručná rukoväť

áno

Položka č. 2:

Kosačka benzínová

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Kosačka benzínová

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Prevádzkový režim

Benzín 4-Takt

Objem koša v litroch

70

Funkcia

4 in One function

Funkcia

Bočné vyhadzovanie, Kosenie, Mulčovanie, Zberanie

Objem valcov v m³

163

Výkon (kW)

2,4

Kosiace teleso

oceľový plech

Motor

B&S Servis 650 Exi

Druh pohonu kolies

1 rýchlosť

Kolesá Ø predné/zadné

200/280

Kolesá v guličkových ložiskách

áno

Pre trávnaté plochy do ( v m² )

1 800

Šírka záberu v cm

51

Výška strihu

30-80 mm

Nastavenie výšky strihu

centrálne, 7 polôh

ot./min

2 800

Hmotnosť v kg cca.

35,5

Položka č. 3:

Minimum

Maximum

Presne
10

BUBNOVÁ KOSAČKA benzínová

Funkcia
Bubnová kosačka motorová - kladková spojka s brzdou, nastaviteľné rukoväte, pojazd, diferenciál, šneková prevodovka so
spojkou
Technické vlastnosti

Jednotka

Bubnová kosačka motorová

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne
10

Prevádzkový režim, typ motora

Benzín 4-Takt, B&S Servis 675 Exi

Objem motora v cm³

163

Krútiaci moment

9,83 NM

Záber

60 cm

Výška kosenia

35 mm

Počet nožov

3

hmotnosť v kg

55

Položka č. 4:

DVOJRUČNÉ NOŽNICE NA KRÍKY

Funkcia
Veľké účinné nožnice na silné konáre pre prestrihávanie stromov a kríkov
Technické vlastnosti

Jednotka

Dvojručné nožnice na kríky s pákovým mechanizmom

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Dĺžka v mm

800

Maximálny priemer strihu v mm

55

Čepele z kalenej ocele

s povlakom

Ľahké hliníkové rukoväte

pre dlhý dosah

2.3

Minimum

Maximum

Presne
12

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od účinnosti zmluvy e-mailom na kontaktnú adresu.
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..
Záručná doba na dodaný tovar je minimálne 24 mesiacov.
V prípade opravy (reklamácie) výrobku v čase záručnej doby žiadame dodávateľa, aby tovar v rámci reklamácie prevzal
priamo u odberateľa a tak tiež ho opravený dopravil späť na adresu odberateľa.
Požaduje sa, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej 2 pracovné dni
pred jeho dodaním. Tovar musí byť objednávateľovi doručený len v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 14:00.
Dodaný musí byť nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Platba faktúrou s dobou splatnosti 30 dní od doručenia faktúry do miesta plnenia. Faktúru a dodací list doručiť len na miesto
plnenia.
Dodávateľ do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží záväznú ponuku s presnou špecifikáciou a uvedie
značku a presné číselné označenie tovaru jednotlivých položiek.
Na faktúre bude uvedená okrem fakturačných údajov objednávateľa aj adresa miesta plnenia. Súčasťou faktúry musí byť aj
dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov,
patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve
lepšími parametrami.
Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý,
v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou ( záručný list...) v slovenskom jazyku. Nedodržanie tejto podmienky sa bude
považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ostatné sa riadi Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska.
Názov

Upresnenie
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2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Martin

Obec:

Martin

Ulica:

Československej armády 3, 036 01 Martin, Zásobovacia základňa II.

Čas / lehota plnenia zmluvy:
26.04.2021 10:22:00 - 05.05.2021 13:23:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

podľa technickej špecifikácie

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 17 500,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 21 000,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 08.04.2021 10:10:01
Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
RIZNER s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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