
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201617361_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Obec Nitrianska Blatnica

Nitrianska Blatnica 6, 95605 Nitrianska Blatnica, Slovenská republika

00310824

2021315494

SK7202000000000003321192

+421385399112

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK2020229695

2020229695

35740761

Hlavná Paderovce 103/101, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika

ANJA AGROTECHNIK, s. r. o.

+421337777220

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

34223340-1 - Cisternové prívesy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 66114000-
2 - Finančný lízing

CPV:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

cisterna na operatívny lízing

Názov: Fekálna cisterna nová na operatívny lízing 48 mesiacov

Kľúčové slová:

II. Predmet zmluvy

Tovar; SlužbaDruh/y:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Predmetom zákazky je nákup  novej fekálnej cisterny cez operatívny lízing•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

1ksNápravy

8100lPlne galvanizovaná nádrž ( obojstranne) o objeme min. 8100 l, hrúbka
steny min. 6 mm, pr. Nádrže min. 1500 mm,  1 vlnolam

6mmHrúbka steny nádrže

1500mmpr. nádrže, 1 vlnolam

950mmZadné veko pr., zavesené na pánte

50mmSkrutkované oko pr. s prírubou

80mmStavoznak – plexitrubka pr.
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2ksvývory pr. 150 mm s prírubou

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

ánoDržiaky blatníkov, blatníky, zásterky

ánoGalvanizované, odpružené, nastaviteľné tiahlo, 6 kombinácií nastavenia
výšky

ánoOdstavná noha manuálne sklopná, výškovo nastaviteľné polohy

min. 7 pin,12 VCestné osvetlenie

ánoDržiak hydraulického a elektrického vedenia

min. 3 m savicaDržiak savíc

samočistiace, bez nutnosti odkaleniaDvojité istenie sania

min. 6 drážok 1“ 3/8 Z 6Kardan

šírka max. 1900 mmNáprava 90/10

ánoVzduchové dvojhadicové brzdy

ánoKolesá 16.5 x 22,5 10 skrutiek

pr. 150 mmHydraulicky ovládaný ventil

5 rokovZáruka od výrobcu na zvary a konštrukciu stroja

áno do 24 hodínZáručný aj pozáručný servis

ánoCisterna nová

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Montáž cisterny,  vypracovanie protokolu štátnej skúšobne a zápis cisterny do OoE,  uvedenie do prevádzky

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Objednávateľ požaduje, aby mal dodávateľ  zabezpečený 24 hodinový servis

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

Dodávateľ počas opravy predmetu zákazky v záručnej dobe, ktorá bude trvať dlhšie ako 48 hodín zabezpečí náhradnú cisternu
obdobných parametrov na miesto dodania.

Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku.

Dodávka kompletného predmetu zákazky do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade nesplnenia tejto podmienky môže
verejný obstarávateľ odstúpiť od kúpnej 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

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou operatívneho lízingu, ktorý sprostredkuje dodávateľ
po konzultácii s verejným obstarávateľom.

Cena zahŕňa okrem predmetnej zákazky aj náklady spojené s financovaním prostredníctvom leasingu a administratívnymi
poplatkami.

Súčasťou lízingu je poistenie - zákonné, havarijné, proti krádeži, živelným pohromám, lomu stroja.

Podmienky lízingu: Vstupná cena lízingu je do 20% Obstaranej ceny. Poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy je max. 50 EUR bez
DPH. Lízing na 48 mesiacov, Periodicita splácania lízingu nepravidelná;  Predajná cena na konci lízingu je max 100 EUR bez DPH;
Zostatková hodnota na konci lízingu 0 EUR bez DPH. Spoluúčasť max. 5%, resp. 300 EUR.

Dodávka technického preukazu a EČV k predmetu zákazky najneskôr do 30 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Požaduje sa predložiť CE certifikát, doklad o zhode pri dodaní predmetu zákazky.

UpresnenieNázov

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5
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Názov súboruPopis

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

NitrianskyKraj:

TopoľčanyOkres:

Nitrianska BlatnicaObec:

Nitrianska Blatnica 6Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

18.7.2016 8:00:00 - 1.8.2016 16:00:00

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 16 455,60 EUR4.1

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
ANJA AGROTECHNIK, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

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

V Bratislave, dňa 14.7.2016 9:48:01

Strana 4 z 4


		2016-07-14T09:48:01+0200
	EKS PDF PODPIS




