
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201626269_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

BIOPEL, a. s.

Kysucký Lieskovec 743, 02334 Kysucký Lieskovec, Slovenská republika

46823492

2023596542

SK2023596542

+421917 747 521

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK5002000000002984982957

SK2020407884

2020407884

34133879

Hlohovecká 11, 95141 Lužianky, Slovenská republika

Ematech - technológie, s.r.o.

+421905422391

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Traktor s čelným nakladačom a príslušenstvom.

traktorKľúčové slová:

16710000-5 - Poľnohospodárske traktory/ťahače ovládané chodcami; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu); 34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 16300000-8 - Žacie
mechanizmy; 16320000-4 - Obracače sena; 16520000-6 - Vykladacie prívesy pre
poľnohospodárstvo; 16330000-7 - Balíčkovače slamy alebo krmív; 16110000-9 - Pluhy alebo
kotúčové brány; 16311000-8 - Kosačky trávnikov

CPV:

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

Traktor s čelným nakladačom a príslušenstvom  na spracovanie poľnohospodárskej biomasy.•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

1ksTraktor s čelným nakladačom, nový

1ksVzadu nesená bubnová kosačka, nová

1ksObracač sena, nový

1ksZhrabovač sena, nový

1ksLis na hranaté balíky, nový

1ksVyklápacia vlečka, nová
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1ksPluh nesený , nový

1ksTanierové brány, nové

1ksZubové brány, nové

1ksRotačné brány, nové

1ksSamochodná kosačka so zberným košom, nová

1ksKrovinorez, nový

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

rok výroby - 20161.) Traktor s čelným nakladačom, nový - parametre

min. 4 , turbo dieselPočet valcov

min. 35 kWVýkon motora

min. 2400 cm3Obsah motora

4 x 4 vypínateľnýPohon

min. zadná uzávierka diferenciálUzávierka

synchronizovaná, min. 8 rýchlostí vpred / 8 vzadPrevodovka

synchronizovaný reverz vpred/vzad.

min. 33 km / hodMaximálna rýchlosť

šípové predné aj zadné pneumatiky, min. 280/70R18 a 13,6
-28

Pneumatiky

zelenáFarba traktora a čelného nakladača

min. 540 otáčok/minZadný vývodový hriadeľ

spúšťanie pod zaťažením.

kat. I/II pre napojenie požadovaného príslušenstva, min.
zdvih 1300 kg

Zadné hydraulické ramená

vzduchové brzdy, 2+1 hadicový systémBrzdy

výkon min. 62 l/minHydraulické čerpadlo

etážový zadný záves na prívesVýbava

 klimatizovaná kabína a kúrenie.

vzduchom odpružené sedadlo.

predný a zadný stierač s ostrekovačom.

predné a zadné pracovné svetlá.

ánoPovinná výbava

nosnosť min. 1100 kgČelný nakladač

výška zdvihu v oku min. 2800 mm.

výška zdvihu na hrane lyžice min. 2100 mm.

ovládanie yoistickom.

protizávažie min. 200 kg.

rýchloupínacie zariadenie na náradie nakladača.

lyžica so šírkou min. 180 cm.

vidly s pridržiavačom, šírka min 160 cm.

4 roky na traktor s čelným nakladačomPredĺžená záruka

2.) Vzadu nesená bubnová kosačka, nová - parametre

pracovný záber min. 170 cm.

vyklopenie kosy do prepravnej polohy dozadu alebo hore.
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3 bodový záves.

2 x sada náhradných nožov.

ochranné zariadenie podľa predpisov.

kĺbový hriadeľ s poistnou spojkou.

max. 2 bubny.

pohon bubnov od prevodovky kardanom a prevodovkou.

3.) Obracač sena, nový - parametre

pracovný záber min. 420 cm.

min. 4 rotory.

min. 6 ks ramien na každom rotore.

hydraulicky vyklápané vonkajšie rotory pre transport.

vonkajšie rotory o 180 ° ručne otočné do vnútra.

3 bodový záves.

nastavenie výšky bez použitia náradia.

voľne pohyblivá otočná hlava.

možnosť šikmého prestavenia stroja.

kĺbová hriadeľ so spojkou.

pneumatiky min 15 x 6.00 -6.

4.) Zhrabovač sena, nový - parametre

nesený 1 rotorový zhrňovač krmovín.

pracovný záber min. 400 cm.

min. 10 ramien na rotore.

min. 3 dvojité prsty na ramene.

tandemový podvozok.

3 bodový záves.

voľne pohyblivý otočný záves.

kĺbový hriadeľ s poistnou spojkou.

pneumatiky min. 16 x 6,5 - 8.

5.) Lis na haranté balíky, nový - parametre

veľkosť balíka min. 34x44 cm.

dĺžka balíka nastaviteľná min. 40-130 cm.

viazanie do špagátu.

šírka zberača min. 140 cm.

kardan s homokinetickým kĺbom.

min. hydraulické ovládania tiahla.

min. hydraulický zdvih zberacej hlavy.

pneumatiky min. 165/80-13.

6.) Vyklápacia vlečka, nová - parametre

1 nápravová.

oceľová konštrukcia.

hydraulické vyklápanie dozadu, min. 3 strany.

užitočné zaťaženie min. 3000 kg.
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rozmer ložnej plochy min. 180x330 cm.

výška bočnice min. 40 cm.

vzduchové 2 hadicové brzdy.

min. mechanická parkovacia brzda.

3 bočnice otvárateľné.

nadstavce na bočnice výšky min. 40 cm.

osvedčenie o evidencii.

7.) Pluh nesený , nový - parametre

pluh nesený jednostranný.

počet orebných telies min. 3. 

pracovný záber min. 75 cm.

záber orebného telesa min. 25 cm.

pracovná hĺbka max. 22 cm.

3 bodový záves.

hĺbkové koleso.

8.) Tanierové brány, nové - parametre

pracovný záber min. 170 cm.

uloženie pracovných tanierov do X - nastaviteľné ramená.

min. 16 diskov.

priemer diskov min. 46 cm.

hmotnosť max. 450 kg.

3 bodový záves.

9.) Zubové brány, nové - parametre

pracovný záber min. 225 cm.

 3 bodový záves.

10.) Rotačné brány, nové - parametre

pracovný záber v šírke traktora.

nastaviteľný zadný trubkový valec.

hmotnosť max. 550 kg.

3 bodový záves.

Samochodná kosačka s integrovaným zberným košom s
objemom min. 300 litrov

11.) Samochodná kosačka so zberným košom, nová - parametre

2016Rok výroby

min. 2Počet valcov

min. 9,7 kWVýkon motora

min. 3150 ot/min.Počet otáčok motora

min. 656 cm3Zdvihový objem valca

hydrostatická prevodovka s nožným ovládaním.

min. riadenie predných kolies a pohon min. 2 zadných
kolies

.

zberný kôš s objemom min. 300 litrov.

deflektor na zadné vyhadzovanie trávy.
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vhodné na zber, zadné vyhadzovanie a mulčovanie,
oceľový skelet hrúbky min. 3 mm s povrchovou úpravou
práškovaním, šírka kosenia min. 100 cm, výška kosenia 25 –
101 mm

Žacie ústrojenstvo

predné min. 15x6-6", zadné min. 18x8,5-8"Pneumatiky

12.) Krovinorez, nový - parametre

4 taktnýMotor

min. 31,4 cm3Zdvihový objem valca

ánoŽacia hlava

hmotnosť max. 5,8 kg.

pevný hnací hriadeľ.

automatická dekompresia.

nastavenie rukoväte bez použitia náradia.

univerzálny 2 ramenný popruh na chrbát, ochranné okuliare.

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

1. Vrátane dopravy na miesto plnenia, ktorým je sídlo objednávateľa.

2. Predmet zmluvy musí spĺňať požiadavky STN alebo "ekvivalentný" a noriem EÚ alebo "ekvivalentný".

3. Predmetom zmluvy je aj zaškolenie obsluhy predmetu tejto zmluvy dodávateľom na mieste plnenia, vrátane dodaniapísomnej
dokumentácie patriacej k predmetu zmluvy pre potreby prihlásenia vozidla - traktora a jeho súčastí  na PZ SR, ODI a poskytovanie
záručného servisu.

4. O dodaní predmetu zmluvy bude dodávateľ informovať objednávateľa 3 dni vopred telefonicky a zároveň písomne mailom.

5. V cene za predmet zmluvy sú započítané všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátanezaškolenia
obsluhy objednávateľa a vrátane poskytovania záručného servisu.

6. Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť do 7  dní od uzavretia zmluvy obchodnú značku a presný typ predmetu zmluvy,
doklad (v originále príp. v úradne overenej fotokópii) preukazujúci, že predmet zmluvy na účely kúpy poskytne subjekt (predajca),
ktorý je autorizovaným predajcom alebo sprostredkovateľom výrobcu, so zabezpečením záručného servisu autorizovaným servisom
a doklad od výrobcu traktora, že predmet zmluvy spĺňa technické parametre požadované objednávateľom podľa technickej
špecifikácie predmetu zmluvy.

7. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 7 dní od uzavretia zmluvy zoznam kontaktných osôb zodpovedných za
plnenie tejto zmluvy v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, funkcia, e-mailové adresy pre zasielanie
dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy.

8. Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť do 7 dní od uzavretia zmluvy svoje bankové spojenie v rozsahu: Názov banky,
číslo účtu, SWIFT (BIC), IBAN, ktoré bude totožné s bankovým spojením uvedeným na faktúre za predmet zmluvy.

9. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy vrátane 2 kľúčov od traktora, technického preukazu, návodu na údržbu a obsluhu
traktora vrátane príslušenstva v slovenskom jazyku, servisnej knižky, povinnej výbavy v zmysle platnej legislatívy.

10. Dodávateľ sa zaväzuje umožniť objednávateľovi vykonať funkčnej skúšky všetkých ovládacích prvkov a funkcií traktora vrátane
príslušenstva, ktoré je možné vykonať v kľude alebo počas skúšobnej jazdy na dvore objednávateľa.

11. Dodávateľ odovzdá objednávateľovi predmet zmluvy umytý, zbavený všetkých prepravných ochranných prvkov slúžiacich na jeho
ochranu počas prepravy na miesto plnenia.

12. Nesplnenie povinnosti podľa bodov 3 až 11 týchto Osobitných požiadaviek na plnenie  sa bude považovať za podstatné
porušenie tejto zmluvy a má za následok právo objednávateľa okamžite  odstúpiť od tejto zmluvy.

13. Záručná doba na traktor s čelným nakladačom je 4 roky, na ostatné príslušenstvo 2 roky. Počas tejto doby má objednávateľ právo
od dodávateľa na odstránenie vád.

14. Osobité ustanovenia

14.1 Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu financovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

14.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Úradu pre
finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných  vecí  Nórskeho  kráľovstva,  Výboru  pre  finančný  mechanizmus,  Úradu
generálneho audítora  Nórskeho  kráľovstva  a   ďalším  kontrolným  orgánom  a orgánom  oprávneným  na  výkon kontroly v zmysle
príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s
plnením tejto zmluvy a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov,

určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
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14.3. Ak nebudú dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu dodávateľa alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa
dodávateľ dopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného
uchádzača, a to najmä v prípade ak bude prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý projektový grant, dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 100 % z celkovej ceny zákazky.

14.4. Zmluva nadobudne účinnosť až po jej odsúhlasení a schválení správcom programu.

14.5. Zmluva ako aj jej prípadné dodatky, bude zverejnená na webovom sídle správcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk.

14.6. Ak sa v priebehu realizácie výrazne zmenia finančné pomery objednávateľa, objednávateľ je oprávnený upravovať vecný
rozsah plnenia predmetu zmluvy.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

ŽilinskýKraj:

Kysucké Nové MestoOkres:

Kysucký LieskovecObec:

Kysucký Lieskovec 743Ulica 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

1.10.2016 15:02:00 - 31.12.2016 15:02:00

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 12,0000

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia
Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

3.5

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 74 200,00 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 89 040,00 EUR4.3

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

Objednávateľ:
BIOPEL, a. s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 22.9.2016 15:42:00

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
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