Kúpna zmluva č. Z20176405_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

Obec Raslavice
Hlavná 154, 08641 Raslavice, Slovenská republika
00322521
2020624606
SK5902000000000001921522
0544792222

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Slavka Ivanová-Štýl

Sídlo:

Sládkovičova 1970/12, 09302 Vranov nad Topľou, Slovenská republika

IČO:

41803523

DIČ:

1075537441

IČ DPH:
Číslo účtu:

SK24 1100 0000 002625018728

Telefón:

0905357375

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Technické a technologické zabezpečenie výroby a pokládky betónových výrobkov

Kľúčové slová:

miešačka, formy, ponorný vibrátor, vibračný stôl, rezačka na betónové výrobky, nivelačný
prístroj, búracie kladivo

CPV:

43300000-6 - Stavebné stroje a zariadenia; 42652000-1 - Ručné elektromechanické
nástroje; 44423850-4 - Formy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Technické a technologické zabezpečenie výroby a pokládky betónových výrobkov

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Profi Stavebná miešačka s nasledujúcimi parametrami

ks

Hmotnosť miešačky

kg

Elektrický príkon miešačky

kW

2,2

Miešačka - Max. objem mokrej zmesi

L

250

Miešačka - Objem bubna

L

400

Miešačka - Otáčky

ot./min.

22

Ponorný vibrátor s nasledujúcimi parametrami

ks

Ponorný vibrátor - výkon

kW

2,8

Ponorný vibrátor - otáčky

ot./min.

12000

Ponorný vibrátor - priemer vibračnej hadice

mm

38
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Minimum

Maximum

Presne
1

240

1

40

Ponorný vibrátor - dĺžka vibračnej hadice

m

3

Ponorný vibrátor - výkon

m3/hod

16

Vibračný stôl na vibrovanie betónových výrobkov s
nasledujúcimi parametrami

ks

Vibračný stôl - plocha stola (pri rozmeroch min. 60 x 60
cm)

m2

0,64

Vibračný stôl - pracovná výška

cm

70

Vibračný stôl - Napájanie

V

400

Vibračný stôl - istenie vibrátora

IP

65

Vibračný stôl -dĺžka napájacieho kábla

m

Rezačka (píla) na betónové výrobky elektrická so
stolíkom a vodným chladením s nasledujúcimi
parametrami:

ks

priemer diamantového kotúča

mm

350

Rezačka (píla) - príkon

kW

2,2

Rezačka (píla) - naklápanie

0 (stupne)

0

Rezačka (píla) - dĺžka rezu

cm

84

Rezačka (píla) - dĺžka materiálu

cm

60

Rezačka (píla) - šírka materiálu

cm

60

Rezačka (píla) - maximálna hĺbka rezu

mm

95

Nivelačný prístroj s príslušenstvom s nasledujúcimi
parametrami

ks

Nivelačný prístroj - presnosť

mm/km

1,4

Nivelačný prístroj - Zväčšenie

násobok

28

Nivelačný prístroj - priemer objektívu

mm

36

Nivelačný prístroj -min. zaostrenie

m

Nivelačný prístroj - dĺžka nivelačnej laty

m

Búracie kladivo s nasledujúcimi parametrami

ks

Búracie kladivo - príkon

kW

2

Búracie kladivo - výkon

W

900

Búracie kladivo - Energia úderu

J

68

Búracie kladivo -Hmotnosť

kg

30

32

Búracie kladivo -Počet úderov za minútu

úder./min

980

1000

Forma na výrobu zámkovej dlažby s jemne drsným
povrchom - viď priložený ilustračný obrázok o rozmeroch
20 cm x 10 cm, hrúbka dlažby 6 cm

ks

125

Forma na výrobu zámkovej dlažby s jemne drsným
povrchom - viď priložený ilustračný obrázok o rozmeroch
10 cm x 10 cm, hrúbka dlažby 6 cm

ks

50

Forma na výrobu zámkovej dlažby s jemne drsným
povrchom - viď priložený ilustračný obrázok o rozmeroch
20 cm x 20 cm, hrúbka dlažby 6 cm

ks

50

Forma na výrobu zámkovej dlažby s jemne drsným
povrchom - viď priložený ilustračný obrázok o rozmeroch
20 cm x 10 cm, hrúbka dlažby 8 cm

ks

125

Forma na výrobu zámkovej dlažby s jemne drsným
povrchom - viď priložený ilustračný obrázok o rozmeroch
10 cm x 10 cm, hrúbka dlažby 8 cm

ks

50

Forma na výrobu zámkovej dlažby s jemne drsným
povrchom - viď priložený ilustračný obrázok o
rozmeroch 20 cm x 20 cm, hrúbka dlažby 8 cm

ks

50
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Forma na výrobu dlažby 50 cm x 50 cm, hrúbka 8 - 10
cm

ks

50

Forma na výrobu betónového obrubníka cestného dĺžka 100 cm , hrúbka minimálne 7 cm

ks

20

Forma na výrobu betónového obrubníka záhradného dĺžka 100 cm , hrúbka minimálne 3,75 cm

ks

20

Forma na výrobu ztrávňovacích tvárnic - viď priložený
ilustračný obrázok 60cm x 40 cm, hrúbka 10 cm

ks

20

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Rezačka (píla) - elektromotor je chránený tepelnou
poistkou a poistkou proti preťaženiu

áno

Rezačka (píla) - chladenie diamantového kotúča je
zabezpečované vodným čerpadlom

áno

Rezačka (píla) - jej súčasťou je vodítko pre nastavenie
opakovaných rezov

áno

Rezačka (píla) - súčasťou dodávky je napájací kábel s
dĺžkou min 10 m

áno

Nivelačný prístroj - hliníkový statív súčasťou dodávky

áno

Nivelačný prístroj - nivelačná lata súčasťou dodávky

áno

Nivelačný prístroj - prepravný kufrík súčasťou dodávky

áno

Búracie kladivo - aktívna regulácia vibrácií

áno

Búracie kladivo - odpružené rukoväte

áno

2.4

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 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
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Forma -Zámková dlažba - vzor.jpg

Forma -Zámková dlažba - vzor.jpg

Forma - zatrávňovacia tvárnica.jpg

Forma - zatrávňovacia tvárnica.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Bardejov

Obec:

Raslavice

Ulica:

Hlavná 154
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3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
15.03.2017 09:52:00 - 29.03.2017 09:51:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor tovarov podľa špecifikácie

Požadované množstvo:

1,0000

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: 8 499,00 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 22.02.2017 10:28:01
Objednávateľ:
Obec Raslavice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Slavka Ivanová-Štýl
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 4 z 4

