
Kúpna zmluva č. Z201754629_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Liptovská Teplička
Sídlo: Štefana Garaja 398/16, 05940 Liptovská Teplička, Slovenská republika
IČO: 00326330
DIČ: 2021212677
IČ DPH:
Číslo účtu: SK72 3100 0000 0043 1003 1505
Telefón: 0527884911

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ing. Ján Buchanec Technik
Sídlo: Jesenského 14, 03601 Martin, Slovenská republika
IČO: 33576009
DIČ: 1020495080
IČ DPH: SK1020495080
Číslo účtu: SK2111000000002928840727
Telefón: +421903447777

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stroj na údržbu obecných plôch a chodníkov
Kľúčové slová: Traktor s kabínou BX2350, radlica na sneh, rozmetadlo, mulčovač, metla
CPV: 16000000-5 - Poľnohospodárske stroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka: Stroj na údržbu obecných plôch a chodníkov

Funkcia

Komunálny traktor určený na komunálne práce v letnom a zimnom období pre účely údržby obecných plôch a chodníkov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Traktor s kabínou ks 1

počet valcov motora ks 3

palivo okt. diesel

chladenie medium voda

výkon motora podľa normy SAE kW 18,00

výkon motora podľa normy ECE-R24 kw 15,00

objem motora ccm 890

prevodovka hydropojazd automat

prevodovka bez nožnej spojky ano ano

počet prevodových stupňov počet 2

ovládanie hydropojazdu nohou pedálom
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tempomat ano ano

zadná uzávierka diferenciálu nohou mechanická

rýchlosť dozadu km/hod 0 15

rýchlosť vpred km/hod 0 20

pohon 4x4 radenie pod 
zaťažením

bez nožnej 
spojky

posilovač riadenia ano ano

zadný vývodový hriadeľ ot/min 540

zaradenie zadného vývodového hriadeľa radenie pod 
zaťažením

bez použitia
nožnej 
spojky

medzinápravový vývodový hriadeľ ot/min 2500

zaradenie medzinápravového vývodového hriadeľa radenie pod 
zaťažením

bez použitia
nožnej 
spojky

vývodové hriadele na traktore použiteľné naraz počet 3 nutná 
podmienka

zadný trojbodový záves kat. I

zdvih zadného trojbodového závesu kg 550

nastaviteľná rýchlosť spúšťania zadného závesu otočné kolečko pri vodičovi

medzinápravový zdvíhací záves čapy s 
ramenami 2

výškovo nastaviteľný medzinápravový záves počet stupňov 
nastavenia 12

predný trojbodový záves kat. I/N
rýchloupína
cí 
trojuholník

zdvih predného trojbodového závesu kg 450

výkon hydraulického čerpadla l/min 23

počet zadných hydraulických okruhov ks 2

ovládanie zadných okruhov mechanicky 2 páčky

počet predných hydraulických okruhov ks 2

ovládanie predných okruh yoistick pri volante

záves na príves čap mechanický

kabína s certifikátom ano ano

predné a zadné sklo otvárateľné ano

kúrenie vodné ano

predné pracovné svetlá na kabíne ks 2

maják odnímateľný držiak

sedadlo odpružené mechanicky

predné kolesá trávnikové rozmer 18x8,50-10

zadné kolesá trávnikové rozmer 26x12,00-12

váha traktora - nutná podmienka z hľadiska možného 
zaťaženia chodníkov kg 775

dĺžka mm 2560

šírka mm 1150

výška mm 2170

priemer zatočenia m 2,3

osvedčenie o evidencii - časť II čisté dodať ihneď
pri dodávke

coc certifikát ano ano
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x x x

Radlica na sneh - predná ks 1

hydraulické nastavenie pracovnej plohy hydraulicky 2 polohy

hydraulické piesty ks 2

pracovný záber v rovnom stave mm 1600

pracovný záber vľavo-vravo mm 1400

výška pluhu mm 590 680

uhol nastavenia stupne 30

brit materiál guma

odpružený brit proti nárazom pružniny torzné

Operné kolesá - otočné nastaviteľné 2 ks

priečne kopírovanie ano ano

váha kg 150

x x x

Komunálne rozmetadlo ks 1

objem nádoby l 250 400

materiál nádoby plast polyethylén

materiál rozmetacieho kotúča a lopatiek oceľ nerezová

počet nastaviteľných rozmetacích lopatiek ks 4

prevodovka kužeľová ano

kardanová hriadeľ ano ano

možnosti rozmetania polohy
3 vpravo, 
vľavo, po 
celej šírke

rozptyl rozmetadla m 1,2 12

sito komunálne ano nerez

komunálny deflektor na rozptyl ano nastaviteľný

váha rozmetadla kg 70

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

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

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

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov Upresnenie

Traktor s príslušenstvom musí byť 
kompaktných malých rozmerov 

Traktor s príslušenstvom musia byť 
dodané ako funkčný celok

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Liptovská Teplička
Ulica: Štefana Garaja 398/16

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.10.2017 10:08:00 - 03.11.2017 10:08:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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 vrátane DPH: 21 600,00 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.

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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 24.10.2017 10:52:00

Objednávateľ:
Obec Liptovská Teplička
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Ing. Ján Buchanec Technik
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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