Kúpna zmluva č. Z20189622_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

Záhradnícke a rekreačné služby
Švermova 45, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
00183075
2020459221
SK2020459221
SK3675000000004017189020
+421918804401

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ADACOM progatec, s.r.o.

Sídlo:

Stará Hradská 52, 01003 Žilina, Slovenská republika

IČO:

36734497

DIČ:

2022322863

IČ DPH:

SK2022322863

Číslo účtu:

SK3402000000002377468753

Telefón:

0903621172

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

TRAKTOROVÁ KOSAČKA SO ZBEROM A VYSYPANÍM DO VÝŠKY ETESIA HYDRO 124
HVHP

Kľúčové slová:

KOSAČKA, komunálna traktorová kosačka na kosenie trávnikov, parkov,športovísk ,letná
údržba trávnikov, kosačka so zberom a vysypaním do výšky

CPV:

16311100-9 - Kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk; 60100000-9 - Služby cestnej
dopravy

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

TRAKTOROVÁ KOSAČKA SO ZBEROM A VYSYPANÍM DO VÝŠKY ETESIA HYDRO 124 HVHP

Funkcia
KOSENIE SO ZBEROM A VYSYPANÍM DO VÝŠKY
Technické vlastnosti

Jednotka

Traktorová kosačka

ks

2

Motor Briggs&Stratton Vanguard chladený vzduchom

palivo

benzín

Počet valcov/obsah

ks/cm3

2-valec/627
cm3

Výkon

HP

23 HP

Objem palivovej nádrže

l

14 l

Pojazdová rýchlosť vpred

km/hod

0-12 km/hod

Pojazdová rýchlosť vzad

km/hod

0-12 km/hod

Prevodovka

typ

hydrostatick
á
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Minimum

Maximum

Presne

Elektromagnetická spojka

typ

s plynulým
rozbehom
SOFT
START

Objem olejovej náplne

l

20 l

Počet žacích nožov

ks

2 ks, 1 x
ľavý, 1 x
pravý

Dĺžka žacieho noža

cm

65 cm

Vnútorná svetlosť - výška

mm

100 mm

Pracovný záber

cm

124 cm

Počet polôh kosenia

ks

6

Výška kosenia

mm

44-102 mm

Svetlosť otvoru odťahu

mm

20 x 30 mm

Objem zberného koša

l

600 l

Vyprázdňovanie koša do výšky

m

1,8 m

Hmotnosť

kg

585 kg

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Uloženie motora

vpredu

Šasi

trubkový rám

Bezpečnosť

automatické vypínanie sekacieho zariadenia pri jazde vzad

Bezpečnostný ochranný rám

áno

Hydro motor pojazdu

samostatný pre každé hnacie koleso, priamo na náprave pod
kolesom

Výbava na želanie

povinná výbava pre použitie na verejných komunikáciách,možnosť
vydania technického preukazu

Uloženie žacieho ústrojenstva

osadené medzi prednou a zadnou nápravou

Žacie ústrojenstvo

dve protibežné špirály

Spôsob zapínania

elektromagnetickou spojkou so zabudovanou brzdou

Typ žacieho ústrojenstva

rotačný žací systém

Ochrana nožov

strižnými skrutkami

Prepojenie nožov

ozubený klinový remeň

Materiál

xenoy - špeciálny vysoko odolný plast

Uloženie žacieho ústrojenstva

kopírujúce terén na 4 vodiacich valcoch

Zberanie

priame zadné

Odťah

priamy nelomený jednodielny

Ramená zdvihu koša

osadené v ťažisku stroja ( na ráme v strede stroja)

Zdvih koša súčasne s odťahovým tunelom

ako celok

Zdvih a vysýpanie koša v jeho pôvodnej polohe

bez natáčania , otáčania, či naklápania

Ochrana obsluhy pri vysýpani koša

priehľadným krytom, zabraňujúcim sypaniu zberanej zmesi na
obsluhu

Ovládanie zberného koša

cez hydraulické piesty z miesta obsluhy

Ovládač pre zdvih a otvorenie koša

samostatný pre zdvih a samostatný pre otvorenie

Bezpečnostný spínač

na sedadle

Chladenie

vzduchom

Posilňovač riadenia

áno

Sedadlo

s bezpečnostným pásom

Nastavenie konzoly riadenie

v dvoch smeroch

Riadenie

výškovo nastaviteľným volantom

Možnosť vydania technického preukazu

áno
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Čistiaca klapka tunelu nedelená

zabraňujúca spätnému prepadávaniu trávy do sekacieho
zariadenia

Čistiaca klapka tunelu

ovládaná automaticky so zdvihom koša

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia obsluhy
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Predmet plnenia musí byť nový, nepoužívaný
Dodávateľ je držiteľom certifikátov EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004
Vydanie technického preukazu
Nesplnenie akejkoľvek technickej alebo osobitnej požiadavky bude posudzované ako závažné porušenie podmienok a bude
dôvodom k zrušeniu zmluvy
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:

Banskobystrický

Okres:

Banská Bystrica

Obec:

Banská Bystrica

Ulica:

Švermová 45

Čas / lehota plnenia zmluvy:
20.03.2018 11:42:00 - 27.03.2018 11:42:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

2,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 35 500,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 42 600,00 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 06.03.2018 12:58:00
Objednávateľ:
Záhradnícke a rekreačné služby
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ADACOM progatec, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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