
Kúpna zmluva č. Z201919107_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: LIKAVA - centrum sociálnych služieb
Sídlo: Likavka 9, 03495 Likavka, Slovenská republika
IČO: 00647781
DIČ: 2020591419
IČ DPH:
Číslo účtu: SK3481800000007000488693
Telefón: +421905480861

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ALBERA Slovensko s. r. o.
Sídlo: Ľ. Podjavorinskej 10A, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 44010834
DIČ: SK2022551113
IČ DPH: 44010834
Číslo účtu:
Telefón: 0948 400 416

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Minitraktor s príslušenstvom
Kľúčové slová: minitraktor, traktor, komunálne rozmetadlo, nožový mulčovač
CPV: 16700000-2 - Traktory/ťahače; 34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 60000000-8 -

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Minitraktor

2. Komunálne rozmetadlo

3. Nožový mulčovač-horizontálny

Položka č. 1: Minitraktor

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Celková dĺžka mm 3200

Svetlá minimálna výška mm 270

Rozchod vpredu mm 800

Rozchod vzadu mm 800

Motor (kategória podľa výkonu) HP 24 30

Motor (výkon podľa DIN) kW 16 19

Povolená hmotnosť prípojného vozidla kg 1000

Zdvih ramien TBZ kg 400
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Motor 4taktný. vznetový

Motor (žhavenie) áno

Výfuk vertikálny

Náhon 4WD, mechanický, priraditeľný

Prevodovka mechanická

Redukcia do rýchla, do pomala

Uzávierka diferenciálu mechanicky ovládaná

Brzdy mokré

Vývodová hriadeľ áno, 540 ot./min.

Typ vývodovej hriadele mechanicky ovládaný, 6 drážok

Riadenie s posilovačom

7-pólová zástrčka prívesu Áno, podľa ISO

Trojbodový záves Áno

Kategória TBZ Kategória 1

Hydraulické vývody jeden dvojčinný 1DA

Hydraulické čerpadlo áno

Pneumatiky predné AGRO

Pneumatiky zadné AGRO

Ochranný rám odnímateľný

Palivomer áno

Predné ťažné oko áno

Závažie áno, vpredu rám

Záves zadný áno

Ochrana proti prevráteniu Áno

Osvetlenie predné parkovacie, stretávacie, diaľkové, smerové

Osvetlenie zadné obrysové, brzdové, smerové

Osvetlenie pracovné predné, zadné

Osvetlenie výstražné odnímateľný maják oranžový

Položka č. 2: Komunálne rozmetadlo

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Minimálna pracovná šírka m 1 6

Objem l 150 250

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Súčasť prílsušenstva kardanov hriadeľ

Pohon mechanický 540ot./min., cez kardanov hriadeľ

Dávka posypu nastaviteľná

Položka č. 3: Nožový mulčovač-horizontálny

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Minimálna pracovná šírka mm 1050 1350

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Pracovné ústrojenstvo nože Y

Pripevnenie k 3bodovému závesu, kategória 1

Súčasť príslušenstva kardanov hriadeľ

Pohon mechanický 540ot./min., cez kardanov hriadeľ

Ochrana stroja pred poškodením voľnobežkou, ktorá je súčasťou mulčovača alebo kardanu

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Dodacia lehota je 30 dní od účinnosti tejto zmluvy, ktorá nastáva uzatvorením zmluvného vzťahu na elektronickom trhovisku.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať A.) Pre minitraktor: • 1.Návod na obsluhu v slovenskom jazyku, servisnú knižku. • 2.Katalóg 
zoznamu náhradných dielov. • 3. 2ks kľúče od vozidla 4. Povinnú výbavu vozidla v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek 
kupujúceho 5.Rozpis ceny – požaduje sa uviesť cenu bez DPH, DPH, cena vrátane DPH. B.) Pre príslušenstvo:  1.Návod na 
obsluhu v slovenskom jazyku • 2.Katalóg zoznamu náhradných dielov. 3.Rozpis ceny-požaduje sa uviesť cenu príslušenstva 
bez DPH, DPH, cena vrátane DPH. V prípade, že dodávateľ nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť

Celková cena musí zahŕňať cenu za vozidlo a príslušenstvo, všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním vozidla a 
príslušenstva vrátane nákladov na dopravu na miesto plnenia, poistenie na dobu počas prepravy, montáž, zaškolenie 
pracovníkov ako i súvisiace náklady za požadované služby autorizovaného záručného servisu a údržby a ostatné súvisiace 
náklady. Cena musí pokryť náklady na celú dodávku v rozsahu a kvalite podľa požiadaviek objednávateľa pre dodanie vozidla 
a príslušenstva. Celková cena musí byť konečná, bez možnosti navýšenia ceny.

Po dodaní vozidla a príslušenstva na miesto dodania je objednávateľ povinný vykonať prehliadku vozidla a príslušenstva a 
preveriť ich funkčnosť.

Po dodaní vozidla a príslušenstva dodávateľom na miesto dodania, po jeho prehliadke, predvedení funkčnosti a po zaškolení 
poverených zamestnancov objednávateľa spíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán Preberací protokol. Jeho súčasťou je 
aj Záznam o zaškolení. Dodávateľ je povinný pri odovzdaní vozidla a príslušenstva predložiť a odovzdať objednávateľovi 
záručný list, podmienky záruky a pravidlá prevádzky a údržby ako aj ďalšie dokumenty a doklady umožňujúce prevádzku a 
užívanie vozidla a príslušenstva.

Objednávateľ nie je povinný vozidlo, alebo jeho príslušenstvo prevziať a podpísať Preberací protokol v prípade, ak na 
dodávanom vozidle, alebo príslušenstve zistí akékoľvek vady.

Podpísaním Preberacieho protokolu dodávateľom a objednávateľom alebo ich poverenými zástupcami prechádza 
nebezpečenstvo škody na prevzatom vozidle a príslušenstve na objednávateľa. Týmto prechádza na objednávateľa aj 
vlastnícke právo k vozidlu a príslušenstvu.

Záručná doba je v dĺžke 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu Preberacieho protokolu objednávateľom, pričom záručná 
doba sa týka celého vozidla a príslušenstva. Zárukou preberá dodávateľ zodpovednosť najmä za to, že vozidlo a príslušenstvo
bude po dojednanú dobu spôsobilé na užívanie na dojednaný účel a bude bez vád. Dodávateľ bude počas záručnej doby na 
vlastné náklady zabezpečovať záručný servis a údržbu vozidla a príslušenstva. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť záručný 
servis do 48 hodín od nahlásenia poruchy.

Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol objednávateľ vozidlo, alebo príslušenstvo užívať pre vady, za ktoré 
zodpovedá dodávateľ. Na časť, ktorá bola predmetom reklamácie a s tým súvisiacej opravy začína dňom odstránenia vady 
(spísaním protokolu o odstránení vady) plynúť nová záručná doba v dĺžke trvania 24 mesiacov.

V záruke je zahrnuté aj bezplatné dodávanie náhradných dielov potrebných na riadnu prevádzku vozidla, alebo príslušenstva, 
ako aj bezplatná poradenská starostlivosť o vozidlo a príslušenstvo.

Ak si objednávateľ uplatní nárok na odstránenie vady vozidla, alebo príslušenstva, dodávateľ je povinný zabezpečiť, že 
servisný technik sa dostaví na opravu vozidla, alebo príslušenstva do 48hodín od nahlásenia vady. Pod nástupom technika na 
opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisko oznámenom objednávateľom, pričom dni pracovného voľna a 
pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú. Dodávateľ je povinný zabezpečiť odstránenie vady v zmysle plného
sfunkčnenia na vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do siedmich pracovných dní od nahlásenia vady.

O odstránení vady sa spíše písomný protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Ak dodávateľ neodstráni vadu alebo nedodá nové vozidlo, alebo príslušenstvo ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu 
objednávateľ určil, alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, alebo ak je vada neodstrániteľná, je objednávateľ oprávnený od tejto 
zmluvy odstúpiť. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. V prípade, že dodávateľ neodstráni
reklamovanú vadu v ustanovenej lehote, je ju oprávnený odstrániť objednávateľ alebo dať odstrániť tretej osobe na náklady 
dodávateľa. Takáto oprava nemá vplyv na zodpovednosť za vady vozidla, alebo príslušenstva.

Dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku toho, že vozidlo, alebo príslušenstvo malo vady. 
Dodávateľ zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi nepravdivosťou a / alebo neúplnosťou ktoréhokoľvek z 
vyhlásení dodávateľa v tejto Zmluve. Dodávateľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa za akékoľvek nároky, ktoré by prípadné 
tretie osoby uplatnili voči objednávateľovi z dôvodu, že vozidlo, alebo príslušenstvo malo vady, alebo že niektoré z vyhlásení 
dodávateľa v tejto časti Zmluvy boli nepravdivé alebo neúplné.
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V rámci záručnej doby je servis bezplatný. Po uplynutí záručnej doby je dodávateľ povinný poskytnúť pozáručný servis v dĺžke 
trvania 5rokov. Objednávateľ a dodávateľ sa po uplynutí záručnej doby môžu písomne dohodnúť na výbere formy pozáručných
služieb servisu, ktorými sú: - Objednávkový servis – formou jednorazovej alebo celoročnej objednávky, alebo - Zmluvný servis 
vykonaný na základe uzatvorenej zmluvy formou celoročnej paušálnej platby podľa vzájomne dohodnutého cenníka.

Sankcie: Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy, ak je to v tejto Zmluve dohodnuté alebo v prípade, že 
dodávateľ podstatne porušil zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinnosti sa považuje najmä, nie však 
výlučne, nedodanie vozidla, alebo príslušenstva v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas, alebo v kvalite podľa 
dohodnutých podmienok, neodstránenie vád vozidla, alebo príslušenstva za podmienok uvedených v tejto Zmluve, ako aj 
neposkytovanie záručného servisu za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

V prípade omeškania dodávateľa s dodaním vozidla, alebo príslušenstva je objednávateľ oprávnený uplatniť si u dodávateľa aj
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne (a to za každý aj začatý deň omeškania) z celkovej ceny vozidla, alebo 
príslušenstva a vo výške 50 % z ceny vozidla, alebo príslušenstva pre prípad jeho nedodania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie 
je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške nad aj popri zmluvnej pokute.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Likavka
Ulica: Likavka 9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.06.2019 15:00:00 - 21.07.2019 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kompletný predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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: 11 380,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 13 656,00 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 21.06.2019 13:38:01

Objednávateľ:
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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