
Kúpna zmluva č. Z201824146_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Vechec
Sídlo: Hlavná 133, 09412 Vechec, Slovenská republika
IČO: 00332925
DIČ: 2020528488
IČ DPH:
Číslo účtu: SK9702000000000023823632
Telefón: +421 574888520

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AGRATECH s.r.o.
Sídlo: Mlynská 1347, 09301 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 31725210
DIČ: 2020528290
IČ DPH: SK2020528290
Číslo účtu:
Telefón: 0905440153

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Traktor
Kľúčové slová: traktor, preprava, 
CPV: 16700000-2 - Traktory/ťahače
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Traktor

Funkcia

Kúpa traktora pre potreby objednávateľa. Traktor musí byť nový, nejazdený

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet kus 1

Výkon kW 70 80

Počet valcov kus 4

Počet ventilov kus 16

Objem cm3 4000 4500

Maximálny krútiaci moment Nm 400 450

Prevýšenie točivého momentu % 38 45

Maximálna pojazdová rýchlosť km/h 38

Maximálna zdvihacia sila kg 4000 4500

Pracovný tlak MPa 15 20

Dodávka čerpadla liter 48 60

Zadné závažie kg 260 290
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Objem nádrže liter 120

výška traktora mm 2900

dĺžka traktora mm 4800

šírka traktora mm 2520

Rázvor mm 2250 2400

Prevozná hmotnosť kg 4800

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Prevedenie 4WD s kabínou

Motor Typ Stage IV.

Plnenie motora turbodúchadlo

Chladenie viskoventilátor

Typ vývodového hriadeľa nezávislý/suchá spojka

Otáčky zadného vývodového hriadeľa 540/1000

Emisie TIER IV

Typ prevodovky mechanická/reverzačná

Reverzácia mechanická, synchronizovaná

Radenie plne synchronizované

Počet prevodových stupňov (vpred/vzad) od 12/12 do 20/20

Typ hydrauliky mechanická regulačná

Trojbodový záves kategótia II áno

Ovládanie mechanické áno

Vonkajšie okruhy minimálne 4+1 prepad

Závesy etažový záves s automatickou hubicou+agrohák

Strecha s priehľadom áno

Sedadlo s mechanickým odpružením áno

Sedadlo spolujazdca  s bezpečnostným pásom áno

Volant sklopný a výsuvný áno

Klimatizácia minimálne manuálna

Hnací systém 4WD

Riadenie hydrostatické áno

Brzdy mokré diskové, mechanicky ovládané áno

Predné brzdy pripojením PHN áno

Brzdy prívesu vzduchové 2+1

Predné blatníky pevné áno

Vyhrievané zadné sklo, zrkadlá áno

Autorádio áno

Predné kolesá minimálne 13,6R24

Zadné kolesa minimálne 16,9 R34

Predný 3-bodový záves s rýchlospojkami áno

Povinná výbava vozidla lekárnička s povinným obsahom, výstražný trojuholník, 
bezpečnostná reflexná vesta, atď.

Záruka minimálne 24 mesiacov, v cene sú zahrnuté 
záručne prehliadky áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia
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Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

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

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

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

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

Úspešný uchádzač (Dodávateľ) je tiež povinný spolu s dodaným tovarom dodať: návod na obsluhu a údržbu v slovenskom 
jazyku a ďalšie doklady, potrebné pre prevádzku zariadenia podľa všeobecne záväzných predpisov a noriem platných v čase 
dodania tovaru.

Dodávateľ môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné plnenie. Ekvivalentom sa rozumie rovnocenná náhrada. Dodávateľ môže 
ponúknuť aj kvalitatívne lepšie plnenie.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Obec: Vechec
Ulica: Hlavná 133, parkovisko

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.06.2018 10:00:00 - 24.08.2018 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 53 988,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 12.06.2018 11:38:01

Objednávateľ:
Obec Vechec
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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