
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201523650_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa

Popradská 24, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika

36168475

2020003293

SK2020003293

SK45200000000002517118

052 42 611 11

Tel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

0905635090

MK TRAKTOR s.r.o.

Okružná 94, 07101 Michalovce, Slovenská republika

46887717

2023646438

SK2023646438

Obchodné meno:

II. Predmet zmluvy

Kľúčové slová:

kolesový traktor o výkone 90 HPNázov:

traktor,

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

Dodávateľ:1.2

Objednávateľ:1.1

16600000-1 - Špeciálne mechanizmy pre poľnohospodárstvo alebo lesníctvo; 16700000-2 -
Traktory/ťahače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

1. Opravy a údržbaKategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Kolesový traktor určený najmä k agregácii s poľnohospodárskymi strojmi, priemyslovými adaptérmi a pre
poľnohospodársku prepravu

•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

64,360kWvýkon

8872Hpvýkon

22002000min/1menovité otáčky

4kspočet valcov

16kspočet ventilov

105/120100/115mmvŕtanie/zdvih

41564050cm3zdvihový objem

370360Nmmax. krútiaci moment

Strana 1 z 4

This application was created using the trial version of the XtraReports.



4035km/hrýchlosť

540/1000530/990min/1otáčky PTO

4238kNmax. zdvíhacia sila

1917MPapracovný tlak hydrauliky

5045l/mindopravný výkon čerpadla

466450kgmax. predné závažie

270250kgmax. závažie zadných kolies

47104600mmdĺžka

27252700mmvýška

23192300mmšírka

23082300mmrázvor

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

nový, nepoužívaný, rok výroby minimálne 2014požiadavka na traktor

turbodúchadlompreplňovanie

mechanická s 2 stupňovým násobičom radeným pod
záťažou, reverzačná, plne synchronizovaná

prevodovka

nezávislý/závislý, mokrá viaclamelová spojkaPTO

mechanická, regulačnápracovná hydraulika

kategória IITBZ

mechanickéovládanie TBZ

modulárny systém DBM, etážová automatická hubica,
záves pre 1 nápravový príves

závesy

podľa normy FOPSkabína

mechanickésedadlo vodiča

s bezpečnostným pásomsedadlo spolujazdca

sklopný, výsuvnýstĺpik riadenia

hydrostatickériadenie

4WDpohon

mokré diskové, ovládané hydraulicky/mechanickybrzdy prevádzková/parkovacia

na náprave, mokré diskovépredné brzdy

manuálnaklimatizácia

osvetlenie, výstražný systém ap.minimálna výbava v zmysle platných právnych predpisov na premávku
na pozemných komunikáciách

ovládaný z kabíny vodičavýstražné osvetlenie "maják" oranžovej farby na vrchnej časti kabíny
vodiča

záručná oprava bude vykonaná v mieste dodania

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

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

záručný a pozáručný servis

originálne náhradné diely

Strana 2 z 4

This application was created using the trial version of the XtraReports.



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

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

PrešovskýKraj:

Stará ĽubovňaOkres:

Stará ĽubovňaObec:

Popradská 24Ulica 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
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

13.11.2015 8:08:00 - 18.12.2015 8:09:00

Jednotka: kus

Množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 33 800,00 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 40 560,00 EUR4.1

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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
MK TRAKTOR s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 16.9.2015 10:40:01

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
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
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