
1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

D IČ: 

IČDPH : 

Číslo účtu : 

Tel: 

Kúpna zmluva č. Z201613161_Z 
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

1. Zmluvné strany 

Obec Vojany 

Voja ny č. 72, 07672 Voja ny, Slovenská republika 

00332127 

20205401 37 

SK1502000000000003024622 

0566395234 

MK TRAKTOR s.r.o. 

Okružná 94, 07101 Michalovce, Slovenská republ ika 

46887717 

2023646438 

SK2023646438 

SK6631000000004470036508 

0905635090 

11. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecífikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: 

Kľúčové slová: 

Nový kolesový traktor Zetor Proxima Power 110 alebo ekviva lent 

traktor, Zetor, Proxima, Power, vlečka, náves 

CPV: 16000000-5 - Pol'nóhospodárske stroje; 16700000-2 - T ra ktory/ťahače; 60000000-8 - Dopravné 
služby {bez prepravy odpadu}; 34223100-7 - Návesy 

Druh/y: Tovar; Služba 

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

2.2 Funkčná špecífikácia predmetu Zmluvy: 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

~ 

' ' t,i: 
·;,.~ ,..~. -

Technické vlastnosti , 
'L-.• ~ ,~'L Jednotka Minimum Maximum Presne .. ''· · :;;..=....: - ~' "1!... „_ .~· ,._ ~'-'--~- A' '-' - ., -

kolesový traktor: ks 1 

objem motora cm3 41 56 

výkon motora kW/HP 70,3/96 86,2/11 7 

točivý moment/prevýšenie Nm/% 429/46 493/37 

najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy kg 44280 

prípustná hmotnosť prípojného vozidla: brzdeného kg 40000 

prípustná hmotnosť prípojného vozidla: nebrzdeného kg 2500 

2. vlečka/náves: ks 1 
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~ ' . , ' ··"" . .. 
Technické vlastnosti , 

' ...,~ 

„ Hodnota I charakteristika· , . 
_,. •:'::i.' ,, "' ~ ''·..' ~·(,.;,.. .;i.~~_. :,;.: ' );- -

kolesový traktor: . 
motor štvorvalcový turbomotor 

ch ladenie viskoventilátor 

emisia TIER III B 

prevodovka mechanická s 3° automatickým násobičom, 
elektrohydraulicky reverzačná 

reverzácia pod zaťažením pri rychlosti do 1 O km/h. 

radenie plne synchronizované 

počet prevodových stupňov 24 / 24 

pojazdová rýchlosť 40 km/h. 

zadný vývodový h riadeľ nezávislý I závislý, mokrá viaclamelová spojka 

otáčky zadného vývodového hria deľa 540/1 OOO, 5401540E 

hydraulika EHR BOSCH 

zadný trojbodový záves kat. II. 

ovládanie elektronické - s automatickou reguláciou zadného TBZ 

max. zdvíhacia si la zadného TBZ 42 kN 

výkon hydraulického čerpadla 50 lit.Imín. 

zadné vonkajšie hydraulické vývody 6+1 rýchlospojok ISO s odkvapovou sústavou 

závesné zariadenie modulárny systém závesov CBM-etážový rýchlostavitefný s 
automatickou 

kabína bezpečnostná kabína UBK 

kabína strecha s pevným priehladným oknom 

kabína sedadlo vod iča s mechanickým odpružením a 
bezpečnostným pásom 

kabína sedadlo spolujazdca s bezpečnostným pásom úradne 
povolené a zapísané do osvedčenia 

kabína výškovo a polohovo nastaviteľný volant 

kabína otvárateľné bočné okná 

kabína vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá a zadné sklo 

kabína klimatizácia manuálna 

kabína tónované (dymové) sklá kabíny 

kabína predné a zadné pracovné svetlá 4 + 4 ks 

predné závažia 466 kg 

závažia zadných kolies 270 kg 

príslušenstvo výstražný trojuholník s držiakom 

príslušenstvo uzamykateľná zátka pal ivovej nádrže 

príslušenstvo hadica na plnenie pneumatiky 

príslušenstvo klín úplny 

brzdy prevádzkové predné a zadné diskové brzdy mokré, hydraulicky ovládané 

brzdy parkovacie mechanicky ovládané 

brzdy prívesu 1 +2 hadicové vzduchotlaké 

pneumatiky predné predné diskové kolesá 380170R24 

pneumatiky zadné zadné diskové kolesá 480/70R34 
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2. vlečka/náves: trojstranná, sklápateľná korba 

2.4 Osobitné požiadavky na plnen ie: 

,. 
" > I· - .. ,.. .. ·- -~„ .'(\.. ,·· [< ,;• . <·· „, 

Názov .•• if--.,, .. 1\ "' „.;r ~""'7' "" .. ,::•. , > ~ :"": 
·;;'1, r:: ... _.;;,:;:.~ .. ·< . „ 

Zmluvné strany sa dohodli, že pri realizáci i Diela sa budú riadiť ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok preelektronické 
trhovisko (ďalej len .OPET") a nasledovnými osobitnými požiadavkami na plnenie uvedenými nižšie: 

1 .0bjednávateľ do 3 pracovných dní oznámi Dodávateľovi: zodpovednú osobu za plnenie predmetu zmluvy a za jehoprevzatie 
(kontakty: tel a email) 

2.Dodávateľ doručí objednávateľovi poštou alebo osobne: 

a) do 5 pracovných dni odo dňa uzavretia zmluvy obchodnú značku a typ jednotlivých zariadení 

b} do 5 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za odovzdanie tovaru.ktorý je 
predmetom zmluvy 

c) do 5 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy jednotkovú cenu jednotlivých zariadení a to v č lenení: 

c1) ak je platcom DPH, v členení jednotková cena jednotlivých druhov tovaru bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, cenavrátane DPH 
(v cene je zahrnutá doprava na miesto plnenia, zaškolenie, záručný servis) 

c2) ak nie je platcom DPH, uvedie jednotkovú cenu jednotlivých druhov tovaru 

c3) požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípadeplnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy 

d) do 5 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie technických špecifikácií a technickýchvlastností 
jednotlivých zariadení podľa požiadaviek objednávateľa, 

d1) napr. prospektový materiál, ktorý musí obsahovať technickú špecifikáciu a technické vlastnosti ako aj obrázokponúkaného tovaru 
- jednotlivých zariadení 

d2) odkaz na link, kde si objednávateľ (pre každú položku samostatne), môže overiť technickú špecifikáciu a technickévlastnosti ako 
aj obrázok ponúkaného tovaru 

3.0bjednávatef posúdi doklady a dokumenty predložené dodávateľom v zmysle bodu 2 písm. d) a do 5 pracovných dníodo dňa ich 
doručen ia oznámi dodávateľovi: 

a) predložené doklady preukazujú splnenie technických špecifikácii a technických vlastností požadovanýchobjednávateľom a 
dodávateľ môže dodať tovar 

b) predložené doklady nepreukazujú splnenie technických špecifikácií a technických vlastnosti požadovanýchobjednávateľom; 

objednávateľ vyzve dodávateľa na predloženie dokladu - potvrdenie od výrobcu za účelom preukázaniasplnenia požiadaviek 
objednávateľa na technickú špecifikáciu a vlastnosti 

b 1) v prípade, ak dodávateľ nedoru čí obje d náva teľom požadovaný doklad v stanovenej lehote vo výzve, objednávateľ to považuje za 
podstatné porušenie zmluvy a odstúpi od zmluvy 

b2) v prípade, ak ani po doplnení predložené doklady nepreukazujú splnenie technických špecifikácií a technickýchvlastností 
požadovaných objednávateľom.objednávateľ to považuje za podstatné porušenie zmluvy a odstúpi od zmluvy 

4. Dodávateľ je povinný oznámiť kontaktnej osobe objednávateľa dodanie jednotlivý9h zariadení na miesto plnenia min.3 pracovné 
dni pred odovzdaním tovaru 

5.Dodávateľ súčasne s dodávkou tovaru je povinný odovzdať objednávateľovi: 

doklady vzťahujúce sa k predmetu zákazky - manuál v slovenskom, resp. českom jazyku a ďalšie doklady, potrebnépre prevádzku 
jednotlivých zariadení podľa všeobecne platných predpisov a noriem, platných v čase dodania tovaru (servisná knižka, návod na 
obsluhu a údržbu, osvedčenie o evidencii motorového vozid la, COC certifikát) 

6. Dodávateľ zabezpečí zaškolenie osôb určených objednávateľom v rozsahu 1až2 hod. 

7. Lehota splatnosti úplnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručen ia objednávateľovi. 

8. Záručná doba - 24 + 12 mesiacov alebo 1800 Mth, servisné zabezpečenie - komplexný záručný servis, servisné prehliadky a 
opravy menšieho rozsahu vykonané priamo u objednávateľa 

9. Iné: 

a) Objednávateľ upozorňuje Dodávateľa na znenie čl. IV. ods. 4.4 VZP OPET, ktorý pojednáva o momente nadobudnutiaúčinnosti 
Zmluvy až zápisom Dodávateľa v Registri konečných užívateľov výhod. Zmluva nadobudne účinnosť najskôr vdeň zápisu Dodávateľa 
do tohto registra, v prípade ak Dodávateľ nebude zapísaný v registri ani do 30 dní od momentuuzavretia zmluvy, Objednávateľ je 
oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

b) Objednávateľ upozorňuje Dodávateľa na podmienku účinnosti registrácie na elektronickom trhovisku(§ 14 zákona o VO)- zápis do 
zoznamu hospodárskych subjektov. V čase uzavretia zmluvy Objednávateľ požiada o predloženie dôkazupreukazujúceho splnenie 
tejto podmienky v súlade so zák. č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. V opačnomprípade je Objednávateľ oprávnený od 
zmluvy odstúpiť. 

c) V prípade ak kontraktačnú ponuku predkladá Dodávateľ z iného členského štátu EU a je platcom DPH. predkladá ponukuvrátane 
DPH v% - nej výške platnej v SR. pričom fakturácia zo strany Dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH aDPH zaplatí 
Objednávateľ v príslušnej výške % do štátneho rozpočtu na Slovensku 
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2.5 Prílohy opísného formulára Zmluvy: 

3. 1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: 

Kraj: 

Okres: 

Obec: 

Ulica a číslo: 

Slovenská republika 

Košický 

Michalovce 

Voja ny 

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy: 

31.7.201 6 0:00:00 - 15.8.2016 0:00:00 

III. Zmluvné podmienky 

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: zákazka 

Požadované množstvo: 1,0000 

3.4 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: 47 000,00 EUR 

4.2 Sadzba DPH: 20,00 

4.J Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 56 400,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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. 

Strana 4 z 5 



5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektron ickej 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 dopÍňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
len vo forme písomného a čís lovaného 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 18.4.2016, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpeVOpetNerejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 2.6.2016 10:38:01 

Objednávateľ: 

Obec Voja ny 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska 

Dodávateľ: 

MK TRAKTOR s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska 
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