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KRYCÍ LIST

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

IČO: 31720307

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

Návrh na plnenie kritéria "CENA":

Cena celkom za celý predmet obstarávnia

Predmet zákazky Cena celkom bez Sadzba DPH W' škaDPH Cena celkom
DPH (EUR) (%) (EUR) s DPH (EUR)

Samozberací senážny 48437,- 20% 9 687,40,- 58 124,40,-
voz POTTINGER
EUROPROFI 5000 L

Dátum: 15.08.2013

peči~tlV "podpis uchádzača .
v



Kalkulácia ceny, ktorú uchádzač vypracuje podľa nasledovného z r B)

"Samozberací senážny voz"

P. č. Názov predmetu
zákazky

1. Samozberací senážny
voz POTTINGER
EUROPROFI 5000 L

Spolu:

Dátum: 15.08.2013

M.J. Množ-
stvo

ks 1

CenazaMJ
bez DPH
v EUR

48.437,-

Cena spolu
bez DPH
v EUR

48.437,- EUR

Cena spolu
s DPH
v EUR

58. 124,40,-EUR

48.437,- EUR 58.124,40,-EUR

podpis uchádzača



AGROTRADE GRO
Šafárikova 124, 04801

pol. s r. o.
ožňava

Tel: 058/7880800 - 05
Fax: 058/7880806

e r up.sk
g oup@agrotradegroup.sk

Na základe vyhláseného verejného obstarávania uverejneného vo
152/2013 zo dňa 06.08.2013 pod značkou 13782-WYT Vám zasielame ce o

íku verejného obstarávania č.
onuku na:

Vec
Cenová ponuka

Predmet zákazky: SamozberacÍ senážny voz POTTINGER EUROPR F

IČO: 31668861 mč: 2020474621 IČ DPH: SK7020000020 Bankové spojenie: T T A Banka Košice. č.ú.: 2626720164/110
, r-.1 1 t " '1 TT >.10 T 1 1 "'1 •• ""'Ar....,,.,.,



Samozberací senážny voz PÔTTINGER EUROPROFI 50 O L 50 m3
Vhodný na zber senáže, sena, slamy, možnosť zvozu silážnej kuku c .

Popis stroja:
Podvozok:

Náprava
Odpruženie podvozku:
Blatrúk

Brzdová súprava: vzduchové brzdy s ALB
Pneumatiky profil: 560/45R22,5
Agregácia: hydraulická prípojná oj

Oj: horný záves
Záves: oko 40 mm
Zaťaženie na záves: 2000 kg

KÍbový hriadel': jednostranný širokouhlý, s poistkou PiO i preťaženiu
Profil klbového hriadeľa: 1 3/8" 6 drážkový
Istenie klbového hriadeľa: 1600 Nm
Počet otáčok vývo hriadeľa: 1000 ot/min

Zberacie ústrojenstvo: s vkladacím valčekom
Zberač so stredovou výstuhou.
Unášač prstov profilu U.
6 rad prstň.
Vodiace oblúky prstov priskrutkované 4 skrutkami.
Prsty z pružinovej ocele
Obojstranné vedenie unášačov vo vodiacich dráhach s plnou vnút
Demontovateľný kryt pre kontrolu ložisiek.
Oceľová voľnobežka
Kopírovacie kolieska: umiestnené pred prstami zberača
Odľahčenie zberača: mechanické

Vkladacie ústrojenstvo: EUROMATIC
Valec s 8 radami hviezdic, skrutkovito usporiadaných
pre plynulý tok hmoty.
Prňmér 800 mm.
Pohon valca reťazou s automatickým mazaním pri
každom zdvihnutí zberača.
Obojstranné vedení hmoty cez nôž.
Hviezdice vkladacieho valca sú do telesa valce zavesené.
Rezacie zariadenie:

Počet nožov:
Nosník nožov:
Istenie nožov:
Výkyv nožov v osi voza:

Nadstavba:

Výrobca: PÚTIINGER Rakúsko

tandemová náprava
pevná
parabolické pružiny

31 ks
hydraulicky výklopné, bočne výk
na 2 miestach
13 cm
uzatvorená
oblúky nastaviteľné v 3 polohách
(max./120 mm/-180 mm)
2 body
hydraulická
pohodlné elektronické ovládanie s
lxjednočinný so spätným vedením
Ix zástrčka pre svetlo s 7 pólmi
l x Cobo zástrčka s 2 pólmi

Ostatné: návod na obsluhu, katalóg náhradnv c
Odovzdanie stroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy

Automatika plnenia:
Zadná stena:
Ovládanie:
Hydraulické pripojenie:
Elektrické pripojenie:

časťou.

:ASYMOVE

traktora, Direct Control



Technické údaje:
Celková dÍžka
Celková šírka
Celková výška
výška ložného priestoru
Rozmery ložnej plochy
Šírka zberača
Počet nožov
Teoretická dÍžka rezanky
Objem ložn. priestoru/podľa DIN
Hmotnosť pri základnom vybavení
Prípustná celková hmotnosť (sériovo)
Prípustná celková hmotnosť (max)

9150 mm
2510 mm
3880 mm
1370 mm
6360 x 2100 mm
1850 mm

min. 31
45 mm

50 m3 /31,5 m3
6050 kg
15000 kg
18000 kg

Cena v EUR:

Senážny voz EUROPROFI 5000 L, 50 m3
+ stropné profily
+ náhradná sada nožov (31 ks)
+ r ztuha zadnei sten
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

45 838,00 EUR
1653,00 EUR

682,00 EUR
282 OO EUR

48437,00 EUR
9.687,40 EUR

58.124,40 EUR



KÚPNA ZMLUVA Č. 2013/174/02
uzavretá v zmysle $ 409 a nasl. Obchodného zákonníka Č. 513/1991

uzatvorená medzi:

Kupujúci:
Obchodné meno: Podielnické družsžvo Bukovce
Sidlo: 090 22 Bukovce 130
Zastúpený: Dr. Ján Harvilko - predseda predstavenstva
leo: 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 124,04801 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
mč: 202047462
IČ DPH: SK 7020000020
Tel.: 058/7880800-5, fax: 058i7880806
e-mail: agrotradegroup@agrotradegroup.sk

Preambula
Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania
verejnom obstarávaní a o zmene doplnenia niektorých zákonov (ďalej
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného ob

Čl. I
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je dodanie samozberacieho senážneho voza POT
l kus. Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný v Prílohe Č. l, ktoráje

znení neskorších predpisov

nn sle § 3 zákona 25/2006 Z.z. o
n áti~n o veŕejném obstarávani").

G R EUROPROFI 5000 L v počte
o d liteľnou súčasťou tejto zmluvy.

l .2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu u e enom v Čl. l. bod l .1 zmluvy a
kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podl'a 1. l. tejto zmluvy.

Čl. II
Kúpna cena

2.1. Kúpna cena za predmet kúpy podl'a Čl. l. je stanovená podľa záko 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. l. bod 1.1 zmluvy:

2.3.1. cena bez DPH 48.437,00 EUR
2.3.2. DPH 9.687,40 EUR
2.3.3. cena spolu s DPH 58.124,40 EUR

Čl. III
Čas plnenia a miesto dodania

3.1. Čas plnenia tejto zmluvy je stanovený na dobu do 14 dní odo dňa úči o ti tejto zmluvy.

3.2. Zmluvný termín uvedený v Čl. III, bod 3.1 zmluvy je termín najnesko ši Pt'pustný
a nepkrekročiteľný s výnimkou zásahov spôsobených vis maior.

3.3 Predávajúci dodá predmet kúpy do sídla spoločnosti kupujúceho.

~~~1;~'\~~?~~~~~~osobitne predávajúci oznámi kupujúcemu písomne Imálne 7 kalendárnych dní pred



Čl. V.
Zabezpečenie záväzkov

5.1. Neuhradenim faktúry v stanovenej lehote podl'a Čl. IV. vzniká pur·ÚCI·emu povinnosť zaplatiť ÚTok z
omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

5.2. Predávajúci do 3 dní od podpisu kúpnej zmluvy zloží kauciu na účet ~ dnávateľa v hodnote 20 % hodnoty
kúpnej zmluvy s DPH

5.3 Táto kaucia je vratná do 3 dní :
a.) od riadneho splnenia zmluvných podmienok dodávateľom I
b.) alebo keď táto zmluva nenadobudne účinnosť do 12 mesiacov od p d ísania .

V prípade vrátenia kaucie podl'a bodu 5.3 b.), predávajúci je oprávnený ú to at' zmluvný úrok vo výške 0,01 %
za každý deň počas ktorého kaucia bola na účte kupujúceho. I
5.4 V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania pre kúpy podl'a čl. ID bodu 3.1 je
predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 yo kúpnej ceny, ktorú kupujúci môže
preúčtovať z obdržanej kaucie a odstúpiť od tejto zmluvy. I
5.5 V prípade nesplnenia dohodnutej špecifikácie a deklarovaných param tr v Idodávky, je predávajúci povinný
zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % kúpnej ceny, ktorú u ~ujúci môže preúčtovať z obdržanej
kaucie a odstúpiť od tejto zmluvy.

a I prípadným stratám a nákladom,
'a ldOV 5 4 a 5.5.

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná kaucia a pokuta je adekvá
ktoré vzniknú kupujúcemu v prípade nedodržania podmienok dodávky po

Čl. Vl.
Práva a povinnosti zmluvných str'

6.1. Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy dohodli na:
a) spísaní preberacieho protokolu o dodávke; preberací protokol musí obs Ol ať informácie
o splnení dodávky v rozsahu určenom v článku I. a dátum úplného dodani .Predmetu kúpy;
b) dohode, že nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy na Kupujúceho odovzdaním predmetu kúpy v mieste

dodania; f
6.2 Predávajúci sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje:
a) dodať predmet kúpy kupujúcemu s odbornou starostlivosťou, v stave p 'a kúpnej
zmluvy a objednávky;
b) riadne oboznámiť kupujúceho s obsluhou predmetu kúpy, poskytnúť u~úcemu
informácie súvisiace s použitím a údržbou predmetu kúpy, písomné návod a obsluhu a
inštrukcie, pokyny, technické normy slúžiace alebo patriace predmetu kúp; I
c) oboznámiť kupujúceho s príslušnými bezpečnostnými predpismi a pre' rvýrni predpismi vzťahujúcimi sa
na predmet kúpy
d) prevziať zodpovednosť za vady predmetu kúpy, ktoré bude mať v čase o I •a vady
vzniknuté v záručnej dobe; I
e) poskytnúť záruku k predmetu kúpy predávajúcemu v dÍžke trvania 12
dodania predmetu kúpy;
f) poskytovať servisné služby počas prevádzky predmetu kúpy pri vykoná I ' údržby aJalebo
servisu predmetu kúpy v záručnej dobe aj mimo poskytnutej záruky v mie te dtania.
Časová dostupnosť servisu od nahlásenia servisnej udalosti: nástup na se i dl max. 24 hodín;

6.3 Kupujúci sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje
a) prevziať od predávajúceho predmet kúpy dodaný v súlade s touto Zmlu ou;
b) poskytnúť predávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť pri dodaní predmetu '



Prevod práv
7.1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa ču. tejto zmluvy je p
kupujúcim.

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

Čl. VIII
Zodpovednosť za vady

8.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa čl. l tejto zmlu
zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho h

8.2. za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezod
spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu
prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.

8.3. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kupujúcemu vz .
v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného

8.4. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe.

Čl. IX.
Zánik zmluvy

9.1 . Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy,
odstúpiť.

písanie a prevzatie predmetu kúpy

.JrnL. právo k predmetu kúpy a

má v čase prevzatia
o'tu alebo schopnost jeho využitia.

vb predávajúci iba vtedy, ak boli
ďkým výrobcom, resp. nevhodnými

JOk na náhradu škody, ktorá mu
bnníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis m '9' ktorých dôsledkom je nemožnosť
plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité odstúpe e I d zmluvy.

Čl. X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obch
a Občianskeho zákonníka.

10.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomn' formu a musia byť
podpísané zmluvnými stranami. l
10.3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsaho t jt~ zmluvy, v plnom rozsahu s ním
súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a v ebola podpísaná v tiesni a ani za
nápadne nevýhodných podmienok. l
10.4. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvnýc s r dostane po 2
rovnopisy. I

10.5. Zmluva nadobudne účinnosť iba v prípade schválenia ŽoNFP z Pro u rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,
výzva Č. 20 13IPR V/28 na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1 "Mode . fcia fariem" a po uzatvorení platnej
a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medz príslušným poskytovateľom pomoci,
v ktorého zastúpení koná Pôdohospodárska platobná agentúra a príjemc ml ak sa zmluvné strany nedohodnú
inak. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stran ~rúčinnosť nadobúda deň nasledujúci
po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho. Túto skutočnosť oz á1ti kupujúci predávajúcemu na jeho
e-mailovú adresu uvedenú v článku I. I
10.6. V prípade, že predávajúci neuhradí kauciu podľa bodu 5.2. je si veda X, ze kupujúci môže v takom
prípade odstúpiť od zmluvy a predávajúci so svojim konaním zmaril verej é obstarávanie. Zmluvné strany sa
dohodli, že odstúpenie od zmluvy z horeuvedenej príčiny sa deklaruje ako ohstatné porušenie povinnosti
predávajúceho (dodávateľa) v súlade s § 149 ods. 3, pís. b), bod 3 zákona . 25/Q006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci: Predávajúci:

Rožňave, dň l .8.2013V Bukovciach, dňa

Dr. Ján Harvilko
Predseda predstavenstva
Podielnické družstvo Bukovce

Ing. Róbert Németh
konatel spoločnosti
AGROTRADE GRO , s r.o. Rožňava



Samozberací senážny voz PÔTTINGER EUROPROFI 50 O ,50 m3
Vhodný na zber senáže, sena, slamy, možnosť zvozu silážnej kukuri e

Popis stroja:
Podvozok:

Náprava
Odpruženie podvozku:
Blatník

Brzdová súprava: vzduchové brzdy s ALB
Pneumatiky profil: 560/45R22,5
Agregácia: hydraulická pripojná oj

Oj: horný záves
Záves: oko 40 mm
Zaťaženie na záves: 2000 kg

KÍbový hriadel': jednostranný širokouhlý, s poistkou pn ti preťaženiu
Profil kÍbového hriadeľa: l 3/8" 6 drážkový
Istenie klbového hriadeľa: 1600 Nm
Počet otáčok vývo hriadeľa: 1000 ot/min

Zberacie ústrojenstvo: s vkladacím valčekom
Zberač so stredovou výstuhou.
Unášač prstov profilu U.
6 rad prstň.
Vodiace oblúky prstov priskrutkované 4 skrutkami.
Prsty z pružinovej ocele
Obojstranné vedenie unášačov vo vodiacich dráhach s plnou vnúto u časťou.
Demontovateľný kryt pre kontrolu ložisiek.
Oceľová voľnobežka
Kopírovacie kolieska: umiestnené pred prstami zberača
Odľahčenie zberača: mechanické

Vkladacie ústrojenstvo: EUROMATIC
Valec s 8 radami hviezdic, skrutkovito usporiadaných
pre plynulý tok hmoty.
Prúmér 800 mm.
Pohon valca reťazou s automatickým mazaním pri
každom zdvihnutí zberača.
Obojstranné vedení hmoty cez nôž.
Hviezdice vkladacieho valca sú do telesa valce zavesené.
Rezacie zariadenie:

Počet nožov:
Nosník nožov:
Istenie nožov:
Výkyv nožov v osi voza:

Nadstavba:

31 ks
hydraulicky výklopné, bočne výky
na 2 miestach
13 cm
uzatvorená
oblúky nastaviteľné v 3 polohách
(max./120 mmI-180 mm)
2 body
hydraulická I
pohodlné elektronické ovládanie s a í~ traktora, Direct Control
lxjednočinný so spätným vedením
Ix zástrčka pre svetlo s 7 pólmi
l x Cobo zástrčka s 2 pólmi

Ostatné: návod na obsluhu, katalóg náhradu c .elov
Odovzdanie stroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy

Príloha Č. l k Zmluve
Špecifikácia predmetu zmluvy

Výrobca: PÚTIINGER Rakúsko

Automatika plnenia:
Zadná stena:
Ovládanie:
Hydraulické pripojenie:
Elektrické pripojenie:

tandemová náprava
pevná
parabolické pružiny

I
,- EASY MOVE

I



Technické údaje:
Celková dÍžka
Celková šírka
Celková výška
Výška ložného priestoru
Rozmery ložnej plochy
Šírka zberača
Počet nožov
Teoretická dÍžka rezanky
Objem ložn. priestoru/podľa DIN
Hmotnosť pri základnom vybavení
Prípustná celková hmotnosť (sériovo)
Prípustná celková hmotnosť (max)

Výbava:
+ stropné profily
+ náhradná sada nožov (31 ks)
+ výztuha zadnej steny

9150 mm
2510mm
3880 mm
1370 mm
6360 x 2100 mm
1850 mm
min. 31
45 mm
50 m3 /31,5 m3
6050 kg
15000 kg
18000 kg


