
Kúpna zmluva č. Z201769705_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Fiľakovo
Sídlo: Radničná 25, 98601 Fiľakovo, Slovenská republika
IČO: 00316075
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 047 4381001

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Marián Šupa
Sídlo: Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika
IČO: 11906022
DIČ: 1020327209
IČ DPH: SK1020327209
Číslo účtu: SK9209000000000045555173
Telefón: 0903467760

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Prekopávač
Kľúčové slová: prekopávač, kompost
CPV: 16000000-5 - Poľnohospodárske stroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu); 77120000-7 - Kompostovanie
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Prekopávač

Funkcia

Nový, nepoužitý ťahaný prekopávač kompostu

Prekopávač musí obsahovať špeciálny kĺbový hriadeľ kompatibilný s traktorom ZETOR PROXIMA 100 - výkon 99 HP

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pracovná šírka mm 2500

Pracovná výška mm 1400

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Pohon Od vývodového hriadeľa traktora 540 ot./min., plazivé rýchlosti do 
0,5 km/h, špeciálny kĺbový hriadeľ

Protizávažie Cca 1 m3 pre naplnenie betónom

Nastaviteľná os Hydraulicky výškovo nastaviteľná

Naklápanie do transportnej polohy hydraulické

Štabilizačné koleso podporné bočné 
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane uvedenia do prevádzky

Zmluva nadobudne účinnosť až po schválení dokumentácie v rámci kontroly VO

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Úhrada faktúry za obstarávaný tovar, sa uskutoční po schválení a uhradení  žiadosti o platbu (povinnou prílohou ktorej bude aj
neuhradená faktúra) riadiacim orgánom v rámci procesu predfinancovania, a to najneskôr do 3 pracovných dní od pripísania 
finančných prostriedkov na účet odberateľa. Dátum splatnosti faktúry sa určuje na 60 dní od dátumu vystavenia faktúry.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých položiek do 7 dní od 
uzatvorenia zmluvy.

Požaduje sa oznámiť obchodnú značku a typ jednotlivých druhov s presným číselným označením tovaru do 7 dní od 
uzatvorenia zmluvy.

Požaduje sa aj uvedenie ceny s DPH a bez DPH.

Súčasťou aktualizovaného rozpočtu a faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS2014+, s ktorým prijímateľ 
oboznámi dodávateľa po uzavretí zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Obec: Fiľakovo
Ulica: Družstevná 50D

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.02.2018 13:41:00 - 29.03.2018 13:42:00

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 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 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. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 15 250,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 18 300,00 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 31.01.2018 14:40:01

Objednávateľ:
Mesto Fiľakovo
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Marián Šupa
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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