Kúpna zmluva č. Z201713212_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
l. Zmluvné strany

1.1

Objednávatel':
Obchodné meno:
Sídlo:

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 91701 Trnava, Slovenská republika
00598135

ICO:

2021190963

DIC:

SK2021190963

IC DPH:
Císlo účtu:

00421333236434

Telefón:
1.2

Dodávatel':
Obchodné meno:
Sídlo:

Marián Šupa
Hollého 164, 92207 Veľké Kostol'any, Slovenská republika
11906022

IČO:

1020327209

DlČ:

SK1020327209

IČ DPH:
Číslo účtu:

0903467760

. Telefón:

II. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kľúčové slová:
CPV:

vysávač, trávnik, spevnená plocha
16160000-4 - Rôzne záhradnícke potreby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
2.2

Profesionálny vysávač lístia na podvozku za auto s rýchlosťou do 82km/hod.

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
· Profesionálny vysoko výkonný vysávač na podvozku, ktorý bude ťahaný vozidlom slúžiacim prípadne na odvoz
odpadu, je určený na vysávanie lístia, pokosenej trávy a I'ahkého odpadu z trávnikov a spevnených plôch.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vífst?tosti;; " .. ,~
Výkon motora

... .,.,.;;;,... ".

Počet valcov motora

,~:.~f2~t~~~t~;
.. '
- ~ . ° '; •• ~ __ ;.""~

,J.

.

':::

. ~ednotka
HP

'Mififinum

MaXimum

';.;co •

P.r~sne ~

20

ks

2

Otáčky

ot/min

3300

Priemer nasávacieho potrubia

mm

200

Dlžka potrubia

m

Priemer turbíny

mm

390

Počet lopatiek turbíny

ks

8

Výkon turbíny

m3/min

ako Tornádo 20 alebo ekvivalent

250
6

170

na podvozku, s nastavitel'ným ťažným zariadením
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štartovanie

elektrické

vyhadzovanie (otočný komín a klapka)

2,3 m 360 st

pohon spojka a remeň

áno

výmenná vl ož ka ventilátora
2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov . l:

:1!~,"·f"·:';:""'''''~~'ľ't·ď~rÚ?~~·:
. cÓ. ' -' • -,~~, .";
'~)'":·'
Vrátane dopravy na miesto
plnenia
'1;"":''7;;

..
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' 'n;

'.'1'

Vrátane zaškolenia obsluhy.
Požaduje sa záručná doba na zariadenie minimálne 24 mesiacov. Predložením ponuky sa dodávateľ zaväzuje zabezpečiť
záručný a pozáručný servis a dodávanie náhradných dielov.
Požaduje sa zabezpečiť výjazd servisného technika k poškodenému zariadeniu a servisné posúdenie vady do 24 hodín od
nahlásenia poruchy.
V prípade, že dodávatel' neodstráni poruchu zariadenia do 3 dní od nahlásenia poruchy, požaduje sa zabezpečenie
adekvátneho náhradného vysávača.
V prípade nahradenia výrobku ekvivalentom sa požaduje do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť objednávatel'ovi
typ, fotodokumentáciu a technické parametre navrhovaného ekvivalentu.

2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:
Kraj:
Okres:
Obec:

Slovenská republika
Trnavský
Trnava
Trnava

Ulica:
3.2

Čas !Iehota plnenia zmluvy:
28.04.2017 08:00:00 - 09.05.2017 12:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo! rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 588,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 905,60 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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. Vedl'ajšie 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 Uradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sklSpravaOpetlOpeWerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 27.03.2017 09:38:01
Objednávatel':
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávatel'a v rámci elektronického trhoviska
Dodávatel':
Marián Šupa
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávatel'a v rámci elektronického trhoviska

Zmluva bola zverejnená dňa 30.3.2017 ............. na webovom sídle objednávateľa.
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