KÚPNA ZMLUVA č . 012020
uzavretá podľa ust.§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej iba „zmluva“)

ČI. 1.
Zmluvné strany

KUPUJÚCI:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
Telefón/ fa x :
Email:
Oprávnení konať vo
veciach zmluvy:

FEDROSA SK s.r.o.
Pod Rovnicami 3607/56, 841 04 Bratislava
Ing. Pavol Vňuk - konateľ
Spoločnosť s ručením obmedzeným
43 837 581
2022505551
SK2022505551
VÚB pobočka Myjava
IBAN SK77 0200 0000 0023 7399 2857
+420 606661121
tatak.martin@gmail.com
Ing. Martin Taťák

(ďalej iba „kupujúci“ na strane jednej)
a

PREDÁVAJÚCI:
Sídlo:

Róbert Bartuš, s.r.o.
S lnečná č.339/2,962 37 Kováčová

Štatutárny orgán:

Ing. Róbert Bartuš

Právna forma:

S poločnosť s ručením obm edzeným

IČO:

36 640 573

DIČ:

202 206 48 80

IČ DPH:

SK 202 206 48 80

Bankové spojenie:

Prím a Banka, a.s.

Číslo účtu:

SK69 3100 0000 0043 8002 7632

Telefón/fax:

+421 45 5445 570 / +421 45 5445 470

Email:
Oprávnení konať
vo veciach zmluvy:

lesnatechnika@ lesnatechnika.sk
Ing. Róbert Bartuš

(ďalej len „predávajúci" na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany")

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dodávku tovaru, na základe cenovej ponuky predloženej v rámci
súťaže vykonanej v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č 8/2017 k obstarávaniu
tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020 - Aktualizácia č. 2 na predmet
zákazky: „Nákup lesnej techniky pre spoločnosť FEDROSA SK s.r.o.“
Predávajúci berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť projektu
v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 v rámci 8.6 - Podpora investícií do lesníckych
technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie
lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh č. DM -1 7 /2 0 17 v znení dodatku č. 1.

I

Strana 1 z 6

ČI. 2
Predmet zmluvy
2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka (Cenová ponuka - Technická špecifikácia)
predávajúceho zo dňa 08.07.2020, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami
považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2.2. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vymedzený v či. II. tejto zmluvy do
lehoty uvedenej v či. III. tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu
uvedenú v čl. IV tejto zmluvy za podmienok uvedených v čl. V. tejto zmluvy. Zmluva obsahuje aj
podrobnejšie vymedzenie práv a povinností zmluvných strán.
Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru:

Uchádzač vyplní podľa predmetu zákazky, na ktorý predkladá cenovú ponuku.
Názov stroja

Obchodné meno výrobcu:

Lesný kolesový traktor s
príslušenstvom

traktor: VALTR A Inc., Fínsko
navijak: M A R T IM E X a.s, SR

Vyvážacia súprava

Palm s M ehaanikakoda, Litva

Typové označenie
traktor: VALTRA N 134 ACTIVE
navijak: M A X 2.8
PALM S 13D/5.85 HP

Technické parametre: sú súčasťou prílohy č. 1 zmluvy - Cenová ponuka - Technická špecifikácia

Čl. 3
Čas plnenia
3.1 Predávajúci je povinný dodať tovar t.j. stroje do miesto plnenia v nasledujúcom časovom intervale:

Termín dodania tovaru - do 120 dní odo dňa zadania objednávky
3.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej v bode 3.1. tohto článku na
miesto určené v článku 5.1 tejto zmluvy a to v množstve, kvalite a podľa technickej špecifikácie
uvedenej v kúpnej zmluve.
Čl. 4
Kúpna cena tovaru
4.1. Zmluvné strany dohodli cenu tovaru, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so
zákonom č.18/96 Z.z. v znení neskorších predpisov. V jednotkovej cene je zahrnutý
návod
a sprievodná technická dokumentácia v slovenskom resp. českom jazyku. Cena je maximálna a jej
zmena je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma stranami formou dodatku
k zmluve výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov. Akékoľvek ďalšie navyšovanie kúpnej ceny je
neprijateľné.

Uchádzač vyplní podľa predmetu zákazky, na ktorý predkladá cenovú ponuku.
Cena celkom
DPH
Cena v EUR
Predmet zákazky
v
EUR s DPH
v EUR
bez DPH
178 572.00
29 762,00
Lesný kolesový traktor s príslušenstvom
148 810,00
77 280.00
12 880,00
Vyvážacia súprava
64 400,00
CELK O M

213 210,00

42 642,00

255 852.00

4.2 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov
1. z nenávratného finančného príspevku - Číslo výzvy 40/PRV/2019 a z vlastných finančných
zdrojov verejného obstarávateľa.
2. Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe vystavených faktúr,
ktorých splatnosť bude do 30 dní odo dňa doručenia kupujúcemu ako verejnému obstarávateľovi.
4.3 Kúpna cena zahŕňa všetky poplatky a náklady súvisiace s dodávkou tovaru t.j. najmä DPH, dovoznú
prirážku, obaly, poistné, náklady na dodávku do miesta určeného kupujúcim, náklady vyplývajúce zo
záručných podmienok.
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ČI. 5
Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky
5.1

Miesto plnenia : Turany nad Ondavou 91,090 33

5.2 Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta plnenia podľa bodu 5.1 tejto zmluvy v množstvách
uvedených podľa bodu 2.2 tejto zmluvy a v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.
5.3 Prevzatie tovaru v mieste plnenia
a preberacom protokole.

bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste

5.4 Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je: Zdeno Šlang, Telefón: +421 91732519,
E-mail: slang.zdeno@gmail.com. Kupujúci zastúpený povereným zamestnancom je povinný pri
preberaní tovaru t.j. stroja skontrolovať, kvalitu, dohodnutú technickú špecifikáciu a na znak súhlasu
s dodanými strojmi potvrdí prevzatie stojov predávajúcemu na preberacom protokole, na ktorom
budú uvedené výrobné čísla strojov. Preberací protokol je neoddeliteľnou súčasťou faktúry
vystavenej predávajúcim.
5.5 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím.
5.6. Predávajúci sa zaväzuje vykonať zaškolenie minimálne 2 osôb na obsluhu tovaru, pričom
o zaškolení bude vydané príslušné písomné potvrdenie. Zaškolenie bude vykonané najneskôr v deň
odovzdania tovaru.
5.7. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru t.j. strojov v prípade, ak majú viditeľné vady resp.
nefunkčné časti alebo nebola dodržaná zmluvne dohodnutá technická špecifikácia tovaru.

ČI. 6
Povinnosti predávajúceho a záručný servis
6.1 Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v dohodnutom množstve, v akosti a vyhotovení, ktoré
zodpovedá účelu použitia a spĺňa kvalitatívne parametre podľa príslušných platných noriem.
6.2 Predávajúci sa zaručuje, že predmet zmluvy je novovyrobený, doteraz nepoužívaný a že je vyrobený
podľa dokumentácie výrobcu v súlade s platnými normami a predpismi v SR.
6.3 Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie
tovaru v slovenskom resp. českom jazyku podľa bodu 6.1.
6.4 Predávajúci poskytuje na tovar záruku minimálne 12 mesiacov od dátumu odovzdania tovaru, ak
tento bol odovzdaný riadne a bez závad. Počas záručnej doby hradí predávajúci plánované aj
neplánované servisné zásahy vrátane materiálu potrebného pri servisnom zásahu.

ČI. 7
Platobné podmienky
7.1

Predávajúci vyfakturuje expedovaný tovar kupujúcemu a faktúru s dodacím listom, preberacím
protokolom odovzdá kupujúcemu pri prevzatí tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu
obstarania resp. poverenému zástupcovi.

7.2

Faktúra spracovaná v súlade splatnou legislatívou (zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve,
zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení) a odovzdaná v troch originálnych výtlačkoch
a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

7.3

7.2.1

Označenie predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu,

7.2.2

IČO, DIČ, IČ pre DPH predávajúceho a IČO, DIČ, IČ pre DPH kupujúceho

7.2.3

Názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH

7.2.4

Číslo zmluvy alebo deň jej uzatvorenia

7.2.5

Celková fakturovaná suma

7.2.6

Doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu.

Splatnosť faktúry je do 30 dní. Kupujúci môže po dohode s predávajúcim na základe finančných
možností skrátiť dobu splatnosti predmetu zmluvy.
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7.4

Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové
nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej
faktúry.

7.5 Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky predávajúceho na úpravu ceny.
7.6

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa fakturácie na účet predávajúceho
v termíne splatnosti.

7.7

Kupujúci je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných
súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:
a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov
verejného sektora,
b) túto skutočnosť si kupujúci overí pred uzavretím zmluvy.

ČI. 8
Povinnosti kupujúceho
8.1

Vady tovaru, ktoré sú zjavné (nezrovnalosti v množstve, porušenosť, úplnosť dodávky) reklamuje
kupujúci písomne bez meškania, najneskôr do 15 dní od ich zistenia.

8.2

Vady akosti reklamuje kupujúci písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady zistil,
najneskôr však do konca záručnej lehoty.

8.3

Všetky vady dodávky reklamuje kupujúci písomne alebo telefonicky na telefónom čísle uvedenom
v preberacom protokole..

8.4

Oznámenie o vadách musí obsahovať:

8.5

8.4.1

Názov, označenie a typ reklamovaného výrobku (jeho výrobné číslo)

8.4.2

protokol o vadách ( presný popis vád)

Nároky kupujúceho z vád tovaru:
8.5.1

požadovať poskytnutie plnenia predávajúceho podľa tejto zmluvy

8.5.2

požadovať náhradný tovar výmenou za tovar vadný

8.5.3

požadovať odstránenie vady tovaru

8.5.4

odstúpiť od zmluvy

8.6

Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách

8.7

Pokiaľ predávajúci nesúhlasí s reklamáciou tovaru, ktorú uplatňuje kupujúci v riadnom termíne, prizvú sa
na posúdenie závažnosti, rozsahu a príčin vzniknutých chýb odborníci z firmy výrobcu tovaru
a nezávislého kontrolného orgánu kontroly tovaru, ktorí vystavia posudok o skutkovom stave reklamácie
a určia povahu vzniknutej vady na tovare. Náklady s tým spojené hradí strana, ktorá spor prehrala
Formu a spôsob úhrady škody je vecou dohody oboch zmluvných strán. V prípade nedohodnutia sa v
predmetnej záležitosti bude reklamácia uplatnená v zmysle Obchodného zákonníka

8.8

Reklamovať vady akosti v priebehu záručnej lehoty je kupujúci oprávnený v prípade, že zo strany
kupujúceho boli dodržané všetky podmienky na používanie.

ČI. 9
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania
9.1

9.2

V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, kupujúci má právo
účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu tejto zmluvy
za každý začatý deň z omeškania, najviac však do výšky 10% z ceny predmetu plnenia. Základom
pre výpočet sú ceny bez DPH.
V prípade omeškania kupujúceho s úhradou daňového dokladu v tejto zmluve má predávajúci právo
požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý začatý
deň omeškania, najviac však do výšky 10% z neuhradenej sumy.
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ČI. 10
Odstúpenie od zmluvy
10.1

Zmluva môže byť zmenená na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán. Od zmluvy
môže odstúpiť účastník, ak druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté zmluvné
podmienky a bol na možnosť odstúpenia od zmluvy písomne upozornený. Pričom pre odstúpenie
od zmluvy sa práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až
§ 351 Obchodného zákonníka.

10.2 Po uzavretí Zmluvy je Kupujúci, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné, oprávnený od
Zmluvy odstúpiť titulom jej podstatného porušenia najmä v prípade, ak:
a/ Predávajúci je v omeškaní s riadnym dodaním ktorejkoľvek časti Tovaru viac ako 30 pracovných
dní,
b/ Predávajúci pri plnení predmetu tejto Zmluvy konal v rozpore s niektorým so všeobecne
záväzných právnych predpisov.
c/ Predávajúci stratil oprávnenie na podnikanie vzťahujúce sa k predmetu tejto Zmluvy,
d/ voči Predávajúcemu sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného
konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku,
ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči Predávajúcemu bol podaný návrh alebo
sa vedie exekučné konanie alebo ak Predávajúci vstúpil do likvidácie; alebo
e/ ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok predávajúceho uvedené v tejto Zmluve je
nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie dodania
predmetu zákazky.
f I preukázateľné neposkytnutie súčinnosti Kupujúcemu podľa podmienok v Zmluve za účelom
splnenia predmetu a účelu Zmluvy.
10.3

Predávajúci je povinný ihneď informovať Kupujúceho o skutočnostiach podľa písm. c/, dl ods. 1
tohto článku, inak má Kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške podľa článku 9
Zmluvy.

10.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Kupujúci podstatným spôsobom poruší
Zmluvu. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany Kupujúceho je

al omeškanie so zaplatením Kúpnej ceny o viac ako 30 dní, pričom Tovar Kupujúci prevzal podľa
podmienok v tejto Zmluve.
10.5

Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia jeho písomného vyhotovenia
druhej zmluvnej strane, a v prípade nemožnosti doručenia dňom, kedy sa zásielka z pošty vrátila
odosielateľovi ako nedoručiteľná.

ČI. 11
Záverečné ustanovenia
11.1

Pokiaľ v kúpnej zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ustanovenia
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

11.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami
zmluvných strán. Ustanovenia Zmluvy - predmet plnenia, podmienky plnenia zákazky, sankcie,
povinnosť voči kontrolným úradníkom a častí, ktoré boli predmetom hodnotenia v zmysle
hodnotiacich kritérií je zakázané čiastočne alebo úplne upraviť, alebo ich z Kúpnej zmluvy čiastočne
alebo úplne vypustiť.
11.3 Počas doby platnosti a účinnosti zmluvy o plnení zákazky nemôže dôjsť k žiadnej zmene tých častí
zmluvy o plnení zákazky, ktoré boli predmetom hodnotenia v zmysle hodnotiacich kritérií.
11.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú určite, slobodne, dobrovoľne, bez hrozby tiesne,
vážne a nie za nevýhodných podmienok. Textu zmluvy rozumejú a na znak súhlasu zmluvy
podpisujú.

/
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11.5 Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zo súvislostí s ňou vzniknutých budú zmluvné
strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak sa zmluvné strany nedohodnú, každá zo
zmluvných strán má právo riešiť vec súdnou cestou.
11.6 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi.
11.7 Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a
ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi
Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu
skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy,
súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s
poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa
zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.
11.8 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak dôjde ku neuzavretiu, skončeniu alebo zániku
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Kupujúcim ako
prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa zmluvy,
a to bez ohľadu na právny titul neuzavretia, skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku.
11.9 Kupujúci (t.j. prijímateľ NFP) si v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom vyhradzuje právo bez
akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo
zmluvy medzi kupujúci a predávajúcim alebo výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného
obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z
obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
11.9 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch z toho 1 pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho.
11.10 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho (resp. inom
vybranom webovom sídle).
Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha č.2.1 - Cenová ponuka - Technická špecifikácia_Lesný kolesový traktor s príslušenstvom
Príloha č.2.2 - Cenová ponuka - Technická špecifikácia_Vyvážacia súprava

Za predávajúceho

V Trenčíne dňa:

Za kupujúceho

V Trenčíne dňa:

27.07.2020

27.07.2020

Slnečná č.
IČO: 36 64I
ejjoI.

zai

oddic

Ing. Martin Taťák
Prokurista
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Lesný kolesový traktor s príslušenstvom

Príloha č. 2.1

Cenová ponuka - Technická špecifikácia
Uchádzač vypĺňa zelené polia
Jednotka

Požadované technické parametre a vybavenie
1 Kolesový traktor
2 Menovitý výkon
3 Počet valcov motora
4 Objem motora
6 Interval výmeny motorového oleja
7 Počet prevodových stupňov vpred
8 Počet prevodových stupňov vzad
9 Prevodovka s radením pod záťažou
10 Rýchlosť jazdy po cestnej komunikácii
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Minimálne

Maximálne

Presne

1

1

ks
HP
ks

Ponuka
135
4
4 900
500
30
30
áno
40
7 800
4
115

120

cm3
mth
počet
počet

4
4 000
500
30
15

km/h
kg
počet
l.min-1

40
7 500
4
110

6 200

áno

Nosnosť zadného trojbodového závesu
Vonkajšie okruhy hydrauliky
Výkon hydraulického čerpadla
Čelný trojbodový záves
Rampovacia radlica do čelného trojbodového závesu s prstom
Pracovné svetlá
Strešný maják
Elektrohydraulický reverz pod záťažou
Otáčky vývodového hriadeľa PTO 540,1000 otmin-1
Nízkotlaková spätná vetva
Predná náprava odpružená
Uzávierka diferenciálu zadnej aj prednej nápravy
Vzduchotlakové brzdy prívesu, dvojokruhové
Agrozáves
Odpružená kabína
Klimatizácia
Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča, otočné
Otočné riadenie traktora
Lesné pneumatiky
Oceľový pancier - ochrana spodnej časti traktora
Ochrana prednej masky traktora, výfuku a svetiel kabíny
Záručná lehota 12 mesiacov
Výbava pre prevádzku na pozemných komunikáciách
Uvedenie do prevádzky
Zaškolenie obsluhy s návodom na obsluhu
Dodávka stroja na dvor zákazníka

áno
áno
ks
ks

áno
áno
6
2
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

6
2
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

Dvojbubnový navijak

Dvojbubnový navijak
Ťažná sila
Brzdná sila
§íŕkä
Hmotnosť bez lana
Dĺžka lana priemeru 12 mm
Diaľkové ovládanie
44 Elektronická reguláciapjynti

ks

37
38
39
40
41
42
43

kN
kN
mm
kg
mm

1
80
106
2 010
870
2x120
áno

1
80
100
1900
700
80
áno

áno

áno

148 810,00 EUR

Sumárna ponuka bez DPH

29 762,00 EUR

Vypočítaná DPH z navrhovanej sumy (20 % )

178 572,00 EUR

_Surnám aponuka s DPH

_______ Ak uchádzač nie Je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorni.

I

Uveďte ponúkaný typ zariadenia

I

tarktor VALTRA n 134 ACTIVE, naviják MAX 2,8

H

Pokyny pre vyprac gvanie oonukv:

V stĺpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom
"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.
Obchodný názov:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Šidlo:
Banka:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:

Róbert Bartuš, s.r.o.
Ing. Róbert Bartuš
+421 45 5445 570
lesnalechnika@lesnatechnika.sk
Príma Banka, a.s.
Slnečná 339/2,962 37 Kováčová
SK69 3100 0000 0043 8002 7632
36640573
2020 206 46 80
SK 2020 206 46 80

ť,
dátum:

2 3 . 0 7 . 2P 2J3
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Vyvážacia súprava

Príloha č. 2.2

Cenová ponuka - Technická špecifikácia
Uchádzač vypĺňa zelené polia
Požadované technické param etre a vybavenie
1
2
3
4
5
6
7
8
g
10
11

Jednotka

Vyvážacia súprava
Nosnosť
Podperné nohy - výsuvné
Hydraulický pohon
Ochranný rám
Párové klanice
Počet párov klaníc
Návod na obsluhu
Katalóg náhradných dielov
Uvedenie do prevádzky
Zaškolenie obsluhy

Minimálne

Maximálne

ks

Presne

Ponuka

1

1
12 000
áno
áno
áno
áno
5 párov
áno
áno
áno
áno
áno

12000

kg

áno
áno
áno
áno
ks

5
áno
áno
áno
áno
áno

12 Dodávka na dvor zákazníka
Hydraulická ruka
13
14
15
16
17

Hydraulická ruka
Uhol otáčania hydraulickej ruky
Dosah hydraulickej ruky
Pracovný tlak

Elektrické ovládanie hydraulického rozvádzača
18 Rotátor
19 Kliešte na guľatinu

ks
stupne
m
bar

8
200

m

8

20 Osvetlenie pracovného priestoru hydraulickej ruky

1

1

380

áno
áno
áno

380
5,5
215
áno
áno
áno

áno

áno

64 400,00 EUR
12 880,00 EUR
77 280,00 EUR

Sumárna ponuka bez DPH
Vypočítaná DPH z navrhovanej sumy (20 %)
Sumárna ponuka s DPH

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je piatiterom
upozorni.

Uvedte ponúkaný typ zariadenia

I

dph

PALMS 13D/5.85 HP

l

Pokvnv pre vypracovanie ponuky

V stĺpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom
"ano” resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

Obchodný názov:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-maii:
Šidlo:
B
a
n
k
IBAN:

Róbert Bartuš, s r o
Ing. Róbert Bartuš
+421 45 5445 570
lesnatechnika@lesnatechnika.sk

a

:

____________________ _

IČO:
DIČ:

dátum:

Primá Banka, a.s.
Slnečná 339/2, 962 37 Kováčová
SK69 3100 0000 0043 8002 7632
36640573
2020 206 46 80
SK 2020 206 46 80

IČ pre DPH:

2 ? . 0 * . £ 0 2 .0

podpis I
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