
1.1 objednávatel':

Kúpna zmluva c. z202120078 z
uzaľvorená v zmysle $409 a nasl. obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

LOZORNO spol. s r.o.

Hlavná 1, 90055 Lozorno, Slovenská republika

44852142
2022849774
sK2022849774
IBAN: SK1 856000000003275556001
0948 522 506

G-TECHNIK s.r.o.

Malé námestie 2873118, 90101 Malacky, Slovenská republika

52059057

2't20919801

sK2'ĺ20919801

I BAN : SK831 I 0000000029 46066229, B I C: TATRSKBX
091 8770708

obchodné meno:

Sídlo:

rco:
DIC:

II DPH:

Bankové spojenie:

Telefón:

1'2 Dodávatel':

obchodné meno:

Sídlo:

lČo:
DlČ:

lČ DPH:

Bankové spojenie:

TelefÓn:

2.1

2.2

!1. Predmet zmluvy

Všeobecná špeciÍikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Bio miešací a sekací voz na bioodpad

Kľúčové slová: sekací voz

CPV: 34390000-7 _ Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 60000000-8 - Dopravné sluŽby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; SluŽba

Funkčná a technická špeciÍikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. í: Bio miešací a sekací voz

dÍŽka nakladacieho ramena

ľavostranný hydraulicky ovládaný dopravník s rozmermĺ

lopatkové protiostria po celej dÍŽke vane

spracovanie drevnej hmoty s priemerom

miešacie šneky

hviezdicové noŽe závitoviek s priemerom

hrúbka spodných závitoviek

poŽadovaný výkon traktora

objem

mm

cm

ks

mm

mm

kone

m3

m

mm

18

s0

15

4,3

700x2000

15

100

rezací a miešací stroj pre biologicky rozloŽiteľný odpad

počet ks I

2

I
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homologizácia na premávku po pozemných
komunikáciách

parkovacia brzda a osvetlenĺe na premávku na
komunikáciách

homokinetický kÍbový hriadel'

odstavná noha

elektrické ovládanie funkcií stroja zkabíny traktora

nakladacie rameno

nezávĺslý hydraulĺcký systém

dvere vane s hydraulickým otváraním

nastavitel'né a vymenitel'né protiostria

šneky s bezpečnostnými skrutkami

prevodový systém

zosilnené dno vane

reverz šnekov

miešací systém

2 spodné horizontálne šneky

ano

ano

ano

ano

ano

otočný 360 stpňový systém so sedačkou, drapákom a rotátorom

ano

ano

ano

ano

reťazový

ocel Hardox min 30mm

ano

s jednosmerným otáčaním všetkých 4 šnekov

min D500, ocel Hardox

2.3 osobitné poŽiadavky na plnenie:

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

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Predmet zäkazky bude financovaný z vlastných zdrojov

Záruka je min.24 mesiacov alebo 2000 motohodín Nástup na servisný zásah v rámci záručnej doby - do 48 hodín od
nahlásenia poruchy

PoŽadovaný termín dodania je do 31.12.2o21

Podkladom pre fakturáciu je dodací list potrdený objednávatel'om o prevzatí skutočného mnoŽstva predmetu zmluvy. Splatnost
faktúry je 60 dní od doručenia

PoŽaduje sa predloŽiť funkčná a technická špeciÍikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych
poŽadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli poŽadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predloŽení ponuky

PoŽaduje sa predloŽiťvlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dníod uzavretia zmluvy, ak nebol poŽadovaný ako
vlastný návrh plnenia zákazky pri predloŽení ponuky

Nový, doposial' nepouŽitý tovar

Ak je Dodávatel' identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávatel'nebude pri plneníZmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podl'a zákona ć.22212004 Z.z. a cenu vrátane DPH. objednávatel'nie je zdanitel'nou osobou a V tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH podl'a $ 7 zákona ć. 22212004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222l2oo4 Ż-z.-

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

lll. ZmIuvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmlwy'.

Štát:

Kraj:

SIovenská republika

Bratislavský
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3.2

Okres: Malacky

Obec: Lozorno

Ulica:

Cas / lehota plnenia zmluvy:

04.11.2021 08:37:00 - 31j2.2021 00:00:00

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks

PoŽadované mnoŽstvo: 1 '0000

Pĺáva a povinnosti zmluvných strán podl'a tejto Zmluvy sa spravujú obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

lV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 77 550'00 EUR

Sadzba DPH: 20,00

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 93 060'00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
obchodných podmienok elektronického trńoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02'o8.2021 , ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a Účinnosť za podmienok definovaných v obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5"| tejto zmluvy.

3.3

3.4

5.1

5.2

4.1

4.2

4.3

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 p|e kaŽdú zmluvnú stranu'
jedno vyhotoúenie bude zaslané na zverejńenie v Cenfrálnom registri zmlúv Uradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude moŽné meniť a doplňať 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 verzia3.7, Účinná zo dřa02'08.2021 ,

https://portal.eks.sk/SpravaOpeVOpet/VerejnyDetail/

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky z202120078

V Bratislave, dňa 03.11.2021 13:.54:01

objednávatel':
LOZORNO spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverene.j zastupovať objednávatel'a v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
G-TECHNIK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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