Kúpna zmluva č. Z20172261_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Mesto Spišské Vlachy
SNP 34, 05361 Spišské Vlachy, Slovenská republika
00329657

0534174217

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Peter Vološin

Sídlo:

Jesenského 2880/199, 06901 Snina, Slovenská republika

IČO:

47882247

DIČ:

1039815590

IČ DPH:

SK1039815590

Číslo účtu:
Telefón:

+421908547015

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Motorový plotostrih

Kľúčové slová:

plotostrih, benzínový plotostrih, motorový plotostrih, údržba zelene

CPV:

16160000-4 - Rôzne záhradnícke potreby; 60100000-9 - Služby cestnej dopravy;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Úprava a údržba živých plotov
• Strihanie krovinatých drevín a živých plotov

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Zdvihový objem

cm3

21,4

Výkon

kW/k

0,65 / 0,9

Hmotnosť

kg

4

Hladina akustického tlaku

dB

95

Hladina akustického výkonu

dB

106

Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť

m/s2

4,7 / 4,9

Celková dĺžka

cm

90

Dĺžka rezu

cm

45

Počet zdvihov

min-1

3.640
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Minimum

Maximum

Presne

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Motor

benzínový 2-takt

Antivibračný systém

áno

Motorový plotostrih

STIHL HS 46 (alebo ekvivalent)

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku.
Požaduje sa v prípade nahradenia výrobku ekvivalentom najneskôr do 3 dní od uzavretia zmluvy predložiť objednávateľovi typ,
fotodokumentáciu a technické parametre navrhovaného zariadenia.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Názov

Upresnenie

Záruka

24 mesiacov

Stav

nový, nepoužívaný

Cena zahŕňa

fakturáciu, dovoz, tovar, vyskladnenie

2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:
Okres:
Obec:
Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
02.02.2017 11:11:00 - 03.02.2017 13:00:00

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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 275,83 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 331,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, 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.

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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 24.01.2017 10:38:00
Objednávateľ:
Mesto Spišské Vlachy
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Peter Vološin
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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