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Predmet zákazky: Celne nesený disko

Uverejnený vo Vestníku verejného obstarávania Č. 152/2013
zo dňa 06.08.2013 pod značkou 13784-WYT

P9di lnické družstvo Bukovce
O?IO 2 Bukovce Č. 130
IC 31720307

V R žňave,dňa 15.08.2013

žací stroj

. Róbert Németh
n teľ spoločnosti

IČO: 31668861 mč: 2020474621 IČ DPH: SK7020000020 Bankové spojenie: T TRA Banka Košice, Č.Ú.: 2626720164/110
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košic 1. odd. Sro, vložka č. 2807/V



KRYCÍ LIST

Uchádzač (názov a sídlo): Podielnické družstvo Bukovce
090 22 Bukovce č. 130

IČO: 31720307

Platitel' DPH: 8-NIE (správne sa zakrúžkuje)

Návrh na plnenie kritéria "CENA":

Cena celkom za celý predmet obstarávnia

Predmet zákazky Cena celkom bez Sadzba DPH Výška DPH Cena celkom
DPH (EUR) (%) (EUR) s DPH (EUR)

Čelne nesený diskový 9000,- 20% 1.800,00 10.800,00
žací stroj
POTTINGER
NOVACAT 301 alpha
motin

Dátum: 15.08.2013

lči I~ka-~-~~<ipis uchádzača

1/

,



"Samozberací senážny voz"

P.č. Názov predmetu M.J. Množ- Cena za M Cena spolu Cena spolu
zákazky stvo bez DPH bez DPH s DPH

v EUR v EUR v EUR

1. Čelne nesený ks 1 9000,- 10.800,00 EUR 10.800,00EUR
diskový žací stroj
POTTINGER
NOVACAT 301
alpha motion

Spolu:
10.800,00 EUR 10.800,00 EUR

Kalkulácia ceny, ktorú uchádzač vypracuje podľa nasledovného v oru B)

Dátum: 15.08.2013

---

a a podpis uchádzača



AGROTRADE GRO
Šafárikova 124, 048 01

Tel: 058/7880800- 05 www.agrotr d group.sk
Fax: 058/7880806 e-mail:agrot a egroup@agrotradegroup.sk

, spol. S r. o.
Rožňava

V R žňave,dňa 15.08.2013

Vec
Cenová ponuka

Na základe vyhláseného verejného obstarávania uverej eného vo Vestníku verejného
I

obstarávania Č. 152/2013 zo dňa 06.08.2013 pod značkou 1318 -WYT Vám zasielame cenovú
ponuku na:

Predmet zákazky: Čelne nesený diskový žací stroj POTT GER NOVACAT 301 alpha
motion

g. óbert Németh
~ tel' spoločnosti

IČO: 3 J 66886 I DIč: 2020474621 IČ DPH: SK7020000020 Bankové spojenie T TRA Banka Košice, Č.Ú.: 2626720164/110
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košic l, odd. Sro, vložka Č. 2807/V



Popis stroja:
Pracovný záber: 3,04 m. Čelne nesený diskový žací stroj so íl iskami, každý disk je vybavený

I
2 nožmi, nástavbový rám alpha-motion, opotrebiteľné plazy, s

Čelne nesený diskový žací stroj PÔTTINGER NOVACA

Výrobca: päTTINGER Rakúsko

01 alpha-motion

Záves: závesný modul alfa-motion
V~rianta pripojenia: trojuholník
Klbový hriadeľ: s preťažovacou spojkou
Nastavovanie pracovnej polohy: hydraulické
Profil klbového hriadel'a: 1 3/8" 6 drážkový
Bezpečnosť: čelný kryt navíjací, výklopné st ové kryty
Hydraulické pripojenie: 1x jednočinný pre zdvih
Ďalšia sériová výbava: návod na použitie

katalóg náhradných dielov
náhradné nože
kľúč pre výmenu nožov

Odovzdanie stroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy v mies e upujúceho

Technické údaje:
Pracovný záber
Transp. šírka:
Otáčky:
Počet diskov:
Počet nožov:
Hmotnosť:

3,04m
2,98m
1000 ot/min.
7 ks
14 ks
855 kg

Cena v EUR :
Diskový žací stroj POTTINGER NOVACAT 301 alpha- o ion
+ plazy pre zvýšenie strniska (50-80 mm) (5 ks)
+ troiuholník
Navrhovaná zmluvná cena spolu
Sadzba DPH 20 % , výška DPH
Navrhovaná zmluvná cena na 1 ks vrátane DPH:

Lehota viazanosti ponuky: 31.10.2013

Lehota dodania: 14 dní od podpisu zmluvy

8352,00 EUR
320,00 EUR
328 OO EUR

9000,00 EUR
1.800,00 EUR

10.800,00 EUR



KÚPNA ZMLUVA č. 2013/17 / 22
uzavretá v zmysle $ 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 1 /1991 Zb. v znení neskorších

predpisov
uzatvorená medzi:

Preambula
Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného o arávania v zmysle § 3 zákona
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávani a o zmene doplne a niektorých zákonov (ďalej len
"zákon o vefejném obstarávaní"). Kupujúci na obstaranie pr etu tejto zmluvy použil postup
verejného obstarávania.

Kupujúci:
Obchodné meno: Podielnické družsžvo Bukovce
Sidlo: 090 22 Bukovce 130
Zastúpený: Dr. Ján Harvilko - predseda predstavenstva
ICO: 31720307
DIČ: 2020526574
IČ DPH: SK2020526574
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 04670738/0900
Telefón: 054/74983212
Fax: 054/7493217
E-mail: agroekobukovce@szm.sk

a

Predávajúci:
Obchodné meno: AGROTRADE GROUP, spol. s r.o.
Adresa: Šafárikova 124, 048 01 Rožňava
Zastúpený: Ing. Róbert Németh, konateľ spoločnosti
Právna forma: Sro
Zapísaný v OR Košice, oddiel Sro, vložka 2807N
Bankové spojenie: Tatrabanka Košice
Číslo účtu: 2626720164/1100
IČO: 31668861
DIČ: 202047462
IČ DPH: SK 7020000020
Tel.: 058/7880800-5, fax: 058i7880806
e-mail: agrotradegroup@agrotradegroup.sk

Čl. l
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je dodanie čelne neseného disko é o žacieho stroja POTTINGER
NOVACAT 301 alpha motion v počte 1 kus. Predmet zm u je podrobne špecifikovaný v
Prílohe č. 1, ktoráje neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

1 .2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet ú y v rozsahu uvedenom v Čl. L
bod 1 .1 zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevzi a zaplatiť kúpnu cenu podl'a Čl.
II. tejto zmluvy.

Čl. II
Kúpna cena

2.1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa Čl. L je stanoven odľa zákona č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna.

2.2. Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov.



2.3. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa Čl. I. bod 1.1 zmluvy:
2.3.1. cena bez DPH 9.000,00 EUR
2.3.2. DPH 1.800,00 EUR
2.3.3. cena spolu s DPH 10.800,00 EUR

Čl. III
Čas plnenia a miesto doda ia

3.1. Čas plnenia tejto zmluvy je stanovený na dobu do 14 dní o o dňa účinnosti tejto zmluvy.

3.2. Zmluvný termín uvedený v Čl. III,bod 3.1 zmluvy je te í najneskoršie prípustný
a nepkrekročiteľný s výnimkou zásahov spôsobených vis mai r

3.3 Predávajúci dodá predmet kúpy do sídla spoločnosti kup ~

3.4 Každú dodávku osobitne predávajúci oznámi kup ~ cemu písomne minimálne 7
kalendárnych dní pred realizáciou dodávky.

Čl. IV
Platobné a fakturačné podmi n y

4.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej cen odľa Čl. II zmluvy na základe
riadneho plnenia predmetu zmluvy podľa Čl. l tejto zmluvy.

4.2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku.

4.3. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúce po prevzatí predmetu kúpy na
základe faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry b d dodací list.

4.4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmet z luvy podľa čl. VII.

4.5. Faktúraje splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupuj c mu.

Čl. V.
Zabezpečenie záväzkov

5.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl.
zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej s

. vzniká kupujúcemu povinnosť
za každý deň omeškania.

5.2. Predávajúci do 3 dní od podpisu kúpnej zmluvy zl ží kauciu na účet objednávateľa
v hodnote 20 % hodnoty kúpnej zmluvy s DPH

5.3 Táto kauciaje vratná do 3 dní :
a.) od riadneho splnenia zmluvných podmienok dodávate 'o
b.) alebo keď táto zmluva nenadobudne účinnosť do 12 e iacov od podpísania.

V prípade vrátenia kaucie podľa bodu 5.3 b.), predávajúci je o rávnený účtovať zmluvný úrok
vo výške 0,01 % za každý deň počas ktorého kaucia bola na č kupujúceho.

5.4 V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu do ia predmetu kúpy podľa čl. III
bodu 3.1 je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmlu n pokutu vo výške 10 % kúpnej
ceny, ktorú kupujúci môže preúčtovať z obdržanej kaucie a o s 'piť od tejto zmluvy.

5.5 V prípade nesplnenia dohodnutej špecifikácie a deklar aných parametrov dodávky, je
predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu o výške 20 % kúpnej ceny, ktorú
kupujúci môže preúčtovať z obdržanej kaucie a odstúpiť od tj zmluvy.

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná kaucia a pokutaj
a nákladom, ktoré vzniknú kupujúcemu v prípade nedodr
bodov 5.4 a 5.5.

dekvátna ku prípadným stratám
.a podmienok dodávky podľa



Čl. VI.
Práva a povinnosti zmluvných st án

6.1. Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy dohodli na:
a) spísaní preberacieho protokolu o dodávke; preberací proto o musí obsahovať informácie
o splnení dodávky v rozsahu určenom v článku l. a dátum úp n~ho dodania Predmetu kúpy;
b) dohode, že nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy na upujúceho odovzdaním predmetu
kúpy v mieste dodania;

6.2 Predávajúci sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje:
a) dodať predmet kúpy kupujúcemu s odbornou starostlivosť u v stave podľa kúpnej
zmluvy a objednávky;
b) riadne oboznámiť kupujúceho s obsluhou predmetu kúpy, o kytnúť kupujúcemu
informácie súvisiace s použitím a údržbou predmetu kúpy, pí o é návody na obsluhu a
inštrukcie, pokyny, technické normy slúžiace alebo patriace r etu kúpy;
c) oboznámiť kupujúceho s príslušnými bezpečnostnými pre pismi a prevádzkovými predpismi
vzťahujúcimi sa na predmet kúpy
d) prevziať zodpovednosť za vady predmetu kúpy, ktoré bud ať v čase dodania vady
vzniknuté v záručnej dobe;
e) poskytnúť záruku k predmetu kúpy predávajúcemu v dlžk
dodania predmetu kúpy;
f) poskytovať servisné služby počas prevádzky predmetu kú ri vykonávaní údržby a/alebo
servisu predmetu kúpy v záručnej dobe aj mimo poskytnutej y v mieste dodania.
Časová dostupnosť servisu od nahlásenia servisnej udalos i : nástup na servis do max. 24
hodín;

6.3 Kupujúci sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje
a) prevziať od predávajúceho predmet kúpy dodaný v súlade outo Zmluvou;
b) poskytnúť predávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť pri dod í redmetu kúpy;

Čl. VII
Prevod práv

7.1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa čl.I. tejto
predmetu kúpy kupujúcim.

luvy je podpísanie a prevzatie

7.2. Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na
predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.

Čl. VIII
Zodpovednosť za vady

8.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa čl.
zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré
schopnost jeho využitia.

upujúceho vlastnícke právo k

[to zmluvy má v čase prevzatia
y znižovali jeho hodnotu alebo

8.2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej e, nezodpovedá predávajúci iba
vtedy, ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v r zpore s návodom na obsluhu
dodaným výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými p dmienkami, ktoré nezapríčinil
predávajúci.

8.3. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kup ~ cemu vzniká nárok na náhradu
škody, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v sle § 373 a nasl. Obchodného
zákonníka.

8.4. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v z' čnej dobe.



Čl. IX.
Zánik zmluvy

9.1 . Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z te t zmluvy, druhá zmluvná strana
môže od zmluvy odstúpiť.

9 .2 . Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných met a zásahy vis maior, ktorých
dôsledkom je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných s án, sú dôvodom pre okamžité
odstúpenie od zmluvy.

Čl. x.
Záverečné ustanovenia

10.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanovami Obchodného zákonníka
a Občianskeho zákonníka.

10.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musi ať písomnú formu a musia byť
podpísané zmluvnými stranami.

10.3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa obo ili s obsahom tejto zmluvy,
v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise e to zmluvy konali slobodne a že
nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných pod

10.4. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá
rovnopisy.

10.5. Zmluva nadobudne účinnosť iba v prípade schválenia v o FP z Programu rozvoja vidieka
SR 2007 - 2013, výzva č. 2013IPRV/28 na predkla ie ŽoNFP na opatrenie 1.1
"Modernizácia fariem" a po uzatvorení platnej a účinnej uvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom o oci, v ktorého zastúpení koná
Pôdohospodárska platobná agentúra a príjemcom, ak sa uvné strany nedohodnú inak.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými t ami a účinnosť nadobúda deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle kup ~ ceho. Túto skutočnosť oznámi
kupujúci predávajúcemu najeho e-mailovú adresu uvedenú čánku I.
10.6. V prípade, že predávajúci neuhradí kauciu podľa bodu .. je si vedomý, že kupujúci
môže v takom prípade odstúpiť od zmluvy a predávajúci so svoi im konaním zmaril verejné
obstarávanie. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od z l vy z horeuvedenej príčiny
sa deklaruje ako podstatné porušenie povinnosti predávajúce o (dodávateľa) v súlade s § 149
ods. 3, pís. b), bod 3 zákona č. 2512006 Z.z. o verejnom obst rá ani a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Bukovciach, dňa

Kupujúci:

Dr. Ján Harvilko
Predseda predstavenstva
Podielnické družstvo Bukovce

~

.~ .
Ing. r rt Németh
ko at s o očnosti

OT DE GROUP, s r.o. Rožňava



Popis stroja:
Pracovný záber: 3,04 m. Čelne nesený diskový žací stroj so iskami, každý disk je vybavený
2 nožmi, nástavbový rám alpha-motion, opotrebiteľné plazy k

Záves: závesný modul alfa-motion
V~ianta pripojenia: trojuholník
Klbový hriadeľ: s preťažovacou spojkou
Nastavovanie pracovnej polohy: hydraulické
Profil kÍbového hriadeľa: 1 3/8" 6 drážkový
Bezpečnosť: čelný kryt navíjací, výklopné st ové kryty
Hydraulické pripojenie: 1 x jednočinný pre zdvih
Ďalšia sériová výbava: návod na použitie

katalóg náhradných dielov
náhradné nože
kľúč pre výmenu nožov

Odovzdanie stroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy v mies upujúceho

Príloha č. 1 k Zmluve
Špecifikácia predmetu zmluvy

Čelne nesený diskový žací stroj PÔTTINGER NOV ACA

Výrobca: päTTINGER Rakúsko

Technické údaje:
Pracovný záber
Transp. šírka:
Otáčky:
Počet diskov:
Počet nožov:
Hmotnosť:

3,04 m
2,98m
1000 ot/min.
7 ks
14 ks
855 kg

Ďalšia výbava:
+ plazy pre zvýšenie strniska (50-80 mm) (5 ks)
+ trojuholník

01 alpha-motion


