Kúpna zmluva č. Z201920543_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

Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
00306525
2021035731

035 2851 223, 035 2851 336

Dodávateľ:
Obchodné meno:

TagriS s.r.o.

Sídlo:

Veľký Dvor 1, 93701 Želiezovce, Slovenská republika

IČO:

46344012

DIČ:

2023341749

IČ DPH:

SK2023341749

Číslo účtu:
Telefón:

0948763892

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Traktorový príves s užitočnou nosnosťou do 6 ton

Kľúčové slová:

prívesy

CPV:

34223300-9 - Prívesy; 34223000-6 - Prívesy a návesy; 34224100-4 - Časti prívesov a
návesov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Traktorový príves v kvalite Pronar T 653/2 (6,0t)

Funkcia
Traktorový príves v kvalite Pronar T 653/2
Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný
názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod
pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s
ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.
Technické vlastnosti

Jednotka

Traktorový príves v kvalite Pronar T653/2

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Traktorový príves v kvalite Pronar T653/2

-

nosnosť

6000 kg

vlastná hmotnosť

2120 kg

trojstranné vyklápanie korby

-

maximálna rýchlosť

30 km/h

rozmery ložnej plochy

d x š 4010 mm x 2010 mm
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Minimum

Maximum

Presne
1

celkové rozmery

d x š x v 6140 x 2230x 1170 mm

Bočné steny

výška 500 mm

nadstavce

výška 500 mm

Hrúbka podlahy / bočníc

4/2 mm

výška nakladacej hrany

1135 mm

objem ložného priestoru

8,2 m3

II. hadicový brzdový systém s mechanickou ručnou
brzdou

-

tiahlo s okom

Ø 50

vypustný otvor v zadnom čele

-

pneumatiky

11,5 / 80 - 15,3

rozchod koles

1600 mm

počet náprav

2

odpruženie listové perá

-

potrebný príkon

40 Hp

bezpečnostné zakladacie kliny

-

držiak rezervného kolesa

-

rezervné koleso

11,5 / 80 - 15,3

2.3

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
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa - financovanie prostredníctvom leasingu po dobu 36
mesiacov a 10 % akontáciou
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky
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..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, 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 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Verejný obstarávateľ požaduje:
- Záručná doba na mechanické časti 24 mesiacov bez obmedzení počtu kilometrov
- Záruka na lak 36 mesiacov
- Záruka 100 % mobility 24 hodín denne po dobu 24 mesiacov
- pred odovzdaním tovaru je potrebné kontaktovať 3 dní vopred osobu, ktorá je zodpovedná za predmet obstarávania
- Finančný leasing s 10 % akontáciou po dobu trvania 36 mesiacov sprostredkuje dodávateľ
- Cena zahŕňa okrem predmetu zákazky v opise aj náklady spojené s financovaním prostredníctvom leasingu, ukončenie
leasingu a administratívneho poplatku po dobu 36 mesiacov, registračný poplatok.
- Odovzdávanie prívesu sa uskutoční v mieste sídla objednávateľa.
- Odovzdanie a prevzatie predmetu obstarávania sa uskutoční na základe protokolu o odovzdávaní a prevzatí predmetu
zmluvy, potvrdeného zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán
- Požadujeme záručný a pozáručný servis maximálne do 70 km od miesta dodania (miesto predmetu zákazky) prívesu.
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- V deň dodania predmetu plenia, musí byť príves riadne prihlásený na slovenskom evidenčnom čísle.
- S prívesom musí byť dodaný platný technický preukaz pre premávku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike,
návod na obsluhu a údržbu vozidla v slovenskom jazyku a servisná knižka.
- Úspešný uchádzač počas opravy predmetu zákazky, ktorá bude podľa predpokladu trvať dlhšie ako 24 hodín, zabezpečí
náhradný príves.
Súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného prívesu. Ak objednávateľ zistí pri odskúšaní
vadu, je oprávnený odmietnuť prevzatie prívesu.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

vlečka.jpg

vlečka.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Komárno

Ulica:

Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Čas / lehota plnenia zmluvy:
08.07.2019 09:17:00 - 15.08.2019 09:17:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celý predmet zákazky

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: 10 291,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 12 350,00 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 3.5, 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.
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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 28.06.2019 12:50:01
Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
TagriS s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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