
Kúpna zmluva č. Z201763353_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Žitná-Radiša
Sídlo: Žitná Radiša 105, 95642 Žitná-Radiša, Slovenská republika
IČO: 00311383
DIČ: 2021054365
IČ DPH:
Číslo účtu: SK1902000000000006127192
Telefón: 0387694421

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Profigrass SK s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 923/5, 90301 Senec, Slovenská republika
IČO: 36775011
DIČ: 2022377016
IČ DPH: SK2022377016
Číslo účtu: SK2811000000002620856968
Telefón: 0917504898

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Komunálny traktor s príslušenstvom
Kľúčové slová: kolesový traktor, mulčovač s ľahkými kladivkami, príves, zadný snehový pluh, podkop
CPV: 16000000-5 - Poľnohospodárske stroje; 16700000-2 - Traktory/ťahače; 60000000-8 - 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Komunálny traktor s príslušenstvom

Funkcia

komunálny traktor s príslušenstvom pre vyžitie v obci

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kolesový traktor - objem motora cm³ 2250

Kolesový traktor - výkon motora kW 36 60

Kolesový traktor - počet valcov počet 4

Kolesový traktor - otáčky motora ot/min 2800

Kolesový traktor - objem palivovej nádrže l 60

Kolesový traktor - maximálna rýchlosť km/h 33

Kolesový traktor - počet zadných hydraulických okruhov počet 2

Kolesový traktor - celková dĺžka mm 3500

Kolesový traktor - svetlá výška mm 300 360

Kolesový traktor - rázvor mm 1930 2100

Mulčovač s ľahkými kladivkami (0,5 kg/ks) - pracovný 
záber mm 1620
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Mulčovač s ľahkými kladivkami (0,5 kg/ks) - elektronicky 
vyvážený rotor s hrúbkou steny mm 10

Mulčovač s ľahkými kladivkami (0,5 kg/ks) - počet nožov 
/ kladiviek ks 40/20

Príves - objem ložnej plochy m³ 2,13

Príves - užitočné zaťaženie (nosnosť) kg 2200

Príves - maximálna transportná rýchlosť km/h 40

Zadný snehový pluh - pracovný záber pri 30⁰ natočení mm 1730

Podkop - hĺbka rýpania mm 1900

Podkop - výška výsypu mm 1550

Podkop - dosah ramena mm 2650

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kolesový traktor nové zariadenie klasifikované v kategórii "T", štandardné 
dvojnápravové kolesové vyhotovenie

Kolesový traktor - motor dieselový motor

Kolesový traktor - prevodovka prevodovka so synchronizáciou, páka reverzora pod volantom, 
počet prevodových stupňov minimálne 16 dopredu + 16 dozadu,

Kolesový traktor - pohon pripojiteľný pohon všetkých 4 kolies, integrovaný hydraulický 
rozvádzač s joystickom

Kolesový traktor - vývodový hriadeľ nezávislý zadný vývodový hriadeľ (PTO) s automatikou, 540 / 1000
ot/min

Kolesový traktor - kabína kabína s plochou podlahou

Kolesový traktor - kabína
ochrana pri prevrátení (ROPS), stierač vpredu a vzadu, výklopné 
bočné okná a zadné okno, vyhrievanie, klimatizácia, rádio s CD, 
pracovné svetlá vpredu 2x, pracovné svetlá vzadu 2x

Kolesový traktor - pneumatiky predné agro pneumatiky 9,5 - 16 4PR, zadné agro pneumatiky 
13,6 - 26 4PR

Mulčovač s ľahkými kladivkami (0,5 kg/ks) hydraulický bočný posun, možnosť výmeny Y nožov za ľahké 
alebo ťažké kladivká

Mulčovač s ľahkými kladivkami (0,5 kg/ks) nastaviteľný oporný valec, stierka oporného valca

Mulčovač s ľahkými kladivkami (0,5 kg/ks) kardan so spojkou proti preťaženiu, univerzálne pripojenie k 
traktoru (dopredu a dozadu)

Príves hydraulické vyklápanie na 3 strany, profilované bočnice, všetky 
otváracie bočnice, otváranie zadnej bočnice zospodu

Príves sklopný uhol korby 40° do strany, 35° dozadu

Príves rozmery ložnej plochy 1520 x 2920 mm, plocha ložnej plochy 4,44 
m2

Príves výška bočnice 480 mm, výška nakladacej hrany 950 mm

Príves
spájacie zariadenie - oko, nájazdová brzda, oporné koliesko, ručná
brzda, oceľový klin, pozičné osvetlenie, TP, možnosť nadstavby 
plechovej alebo sieťovej, povrchová úprava - polyuretánová farba

Príves pneumatiky 10,0/75-15,3

Zadný snehový pluh
montáž na zadný trojbodový záves kat. 1, hydraulické natáčanie 
doľava/doprava v rozsahu min. ±30°, priečne kopírovanie povrchu 
v rozsahu min. ±4°

Zadný snehový pluh
protinárazové pružiny s nastaviteľnou tuhosťou, nastaviteľný uhol 
gumového britu vymeniteľný gumový brit, šrafovanie, výstražné 
vlajky

Podkop
pripojenie na zadný trojbodový záves traktora, otáčanie ramena v 
rozsahu 180°, posuvný rám, hydraulický zámok posuvu, vrátane 
lyžice 250 mm

Podkop nezávislé hydraulické čerpadlo s nádržou a filtrom, hydraulický 
rozvádzač s pákovým ovládaním, sedadlo obsluhy

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane zaškolenia v rozsahu max. 1 hodiny

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

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.

Záruka na predmet zákazky 24 mesiacov

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať všetky prípadné podmienky poskytovateľa NFP a pokiaľ bude potrebné upraviť 
niektoré body zmluvy, tak pristúpia na takúto zmenu

Predmet zákazky bude dodaný iba v prípade schválenia nenávratného finančného príspevku na predmet zákazky, o ktorý sa 
objednávateľ uchádza v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, Opatrenie 7.4

Objednávateľ si v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s 
dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom, a výsledky 
administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov 
vzniknutých z obstarávania tovarov

Dodávateľ, ktorý predloží ponuku ako neplatca DPH je povinný prehlásiť, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu
DPH je ním predložená kontraktačná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH

Dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov 
verejnej správy v zmysle čl. 1 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov.

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávkami kedykoľvek počas platnosti a 
účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad 
SR, príslušná správa finančnej kontroly,  Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány 
a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Eu. Komisie a Eu. dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú 
uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť.

Dodávaný tovar musí spĺňať parameter dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, musí sa jednať o tovar, ktorý je 
vhodný pre všetkých užívateľov pri zohľadnení požiadaviek na bezpečnosť pri práci a ovládaní zariadení.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Bánovce nad Bebravou
Obec: Žitná - Radiša
Ulica: Žitná-Radiša 115

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.12.2017 00:00:00 - 31.12.2019 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kmpl
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 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 40 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 48 000,00 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 28.11.2017 14:38:01

Objednávateľ:
Obec Žitná-Radiša
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Profigrass SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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