Kúpna zmluva č. Z202122796_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

Mesto Nitra
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra, Slovenská republika
308307
SK 202 110 2853
IBAN: SK 0409000000005028001139
00421 037 6 502305

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:

Náradie na zimnú údržbu

Kľúčové slová:

náradie k traktorom, zimná nadstavba na traktor

CPV:

34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Šípová zhrnovacia radlica
2. Sypač - rozmetadlo
Položka č. 1:

Šípová zhrnovacia radlica

Funkcia
Radlica bude používaná pri zimnej údržbe miestnych komunikácií a chodníkov ako príslušenstvo traktora.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Pracovný záber v rovnom stave

mm

2800

3200

Pracovný záber v šípe

mm

2400

2800

Pracovný záber v uzavretom V

mm

2500

2900

Pracovný záber vpravo - vľavo

mm

2400

2800

Výška pluhu

mm

750

1000

Uhol nastavenia

stupňov

30

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

nastavenia (do šípu, do V, doľava/doprava)

hydraulické
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Presne

Záves na pracovný prostriedok

kat. II.

brit

gumový alebo kovový

odpružený brit proti nárazu

áno

oporné nastaviteľné kolieska

áno

priečne kopírovanie

áno

schopnosť spolupracovať iba s jedným hydraulickým
okruhom

elektrohydraulicky

Položka č. 2:

Sypač - rozmetadlo

Funkcia
Sypač - rozmetadlo bude používaná pri zimnej údržbe miestnych komunikácií a chodníkov ako príslušenstvo traktora.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

objem

l

1000

nastaviteľný rozptyl

m

1-7

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

samonakladanie

pomocou hydrauliky

nastaviteľné otáčky rozsýpacieho kotúča

áno

hydraulické ovládanie

z vonku cez okno alebo z kabíny stroja

2.3

Maximum

Presne

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia (prvotná inštalácia na traktor verejného obstarávateľa s praktickými radami na montáž
demontáž).
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Nitra

Obec:

Nitra - Staré Mesto

Ulica:

Janka Kráľa 122

Čas / lehota plnenia zmluvy:
20.12.2021 15:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

uvedené v technickej špecifikácii

Požadované množstvo:

1,0000
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3.4

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: 12 499,17 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 999,00 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 Z202122796

V Bratislave, dňa 25.11.2021 10:38:05
Objednávateľ:
Mesto Nitra
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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