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KRycí LIST

IČO: 36492191

Uchádzač (názov a sídlo): AG - PULZ, s.r.o., Železničná 442/8, b82 21 Vel'ký Šariš

Platitel' DPH: ~ - NIE (správne sa

zakrúžkuje) Návrh na plnenie kritéria

"CENA":

Cena celkom za celý predmet obstarávnia

Predmet zákazky Cena celkom
bez DPH (Eur)

Cena celkom
s DPH (Eur)

Sadzba DPH
(%

Výška DPH
(Eur)

10900Celne nesený diskový žací stroj

V Vel'kom Šariši 22.8.2013

20

Pečla~k~·~·~~d~·i··~~hád~Č~
Ing~eter Stam ovič

~~ ..pulz, S:ľ.O •. I!ill
. Zala n'čná 442/8, 082 2í Veľký Sariš

'ČO: 36492191 J
I DPH: SK20218064020-.-._-- _

13080



Kalkulácia ceny, ktorú uchádzač vypracuje podľa nasledovného vzoru B)

Počet Cena za Cena Cena
P.č. Názov predmetu zákazky Balenie MJbez spolu bez spolu sbalení DPH DPH DPH
L Celne nesený diskový žad stroj ks 1 10900 10900 13080

Spolu 10900 10900 13080

V Vel'kom Šariši 22.8.2013



KÚPNA ZMLUVA Č. 201 /01
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších

predpisov
uzatvorená medzi:

Kupujúci:
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastúpený:
leo:
DIČ:
ic DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:
E-mail:

a

Predávajúci:
Obchodné meno:
Adresa:
Zastúpený:
Právna forma:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:,
fax:
e-mail:

Podielnické družstvo Bukovce
09022 Bukovce 130
Dr. Ján Harvilko - predseda predstaven tva
31720307
2020526574
SK2020526574
Slovenská sporiteľňa a.s.
0467073 8/0900
054/7493212
054/7493217
agroekobukovce@szm.sk

Ag - pulz, s.r.o.
Železničná 442/8, 082 21 Veľký Šariš
Ing. Peter Stankovič - konateľ
s.r.o.
SLSP a.s.,
0504537370/0900
36492191
2021806402
SK2021806402
051/ 4595050
051/4595050
info@ag-pulz.sk

Preambula
Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obst rávania v zmysle § 3 zákona 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnenia ni ktorých zákonov (ďalej len "zákon
o verejnom obstarávaní"). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného
obstarávania.

Čl. l
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je dodanie: Čelne
Krone 320 M v počte 1 kus. Predmet zmluvy je podrob
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

nesený diskový zaci stroj
e špecifikovaný v Prílohe č. 1, ktorá je

1 .2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet k' y v rozsahu uvedenom v Čl. l. bod 1
.1 zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziat' a aplatit' kúpnu cenu podľa Čl. II. tejto
zmluvy.
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Čl. II
Kúpna cena

2.1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa Čl. I.je stanovená po ľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov ako cena maximálna.

2.2. Cenaje vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov.

2.3. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa Čl. l. bod 1. zmluvy:
2.3.1. cena bez DPH 10.900,- EUR
2.3.2. DPH 2.180- EUR
2.3.3. cena spolu s DPH 13.080,- EUR

Čl. III
Čas plnenia a miesto dod nia

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

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

3.3 Predávajúci dodá predmet kúpy do sídla spoločnosti kupu úceho.

3.4 Každú dodávku osobitne predávajúci oznámi kupujúcem písomne minimálne 7 kalendárnych
dní pred realizáciou dodávky.

Čl. IV
Platobné a fakturačné pod .enky

4.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ce y podľa 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 predávajúcemu o prevzatí predmetu kúpy na základe
faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude doda í list.

4.4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu mluvy podľa čl. VII.

4.5. Faktúraje splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujú emu.

Čl. V.
Zabezpečenie záväzko

5.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. IV. v niká kupujúcemu povinnosť zaplatiť
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za ka dý deň omeškania.

5.2. Predávajúci do 3 dní od podpisu kúpnej zmluvy zloží ka eiu na účet objednávateľa v hodnote
20 % hodnoty kúpnej zmluvy s DPH.

5.3 Táto kaucia je vratná do 3 dní:
a.) od riadneho splnenia zmluvných podmienok dodávateľ m
b.) alebo keď táto zmluva nenadobudne účinnosť do 12 m siacov od podpísania.
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V prípade vrátenia kaucie podľa bodu 5.3 b.), predávajúci je oprávnený účtovať zmluvný úrok vo
výške 0,01 % za každý deň počas ktorého kaucia bola na účte upujúceho.

5.4 V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dod ia predmetu kúpy podľa čl. III bodu
3.1 je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pok tu vo výške 10 % kúpnej ceny, ktorú
kupujúci môže preúčtovať z obdržanej kaucie a odstúpiť od te to zmluvy.

5.5 V prípade nesplnenia dohodnutej špecifikácie a dek arovaných parametrov dodávky, je
predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokut vo výške 20 % kúpnej ceny, ktorú
kupujúci môže preúčtovať z obdržanej kaucie a odstúpiť od te to zmluvy.

5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná kaucia a pokuta je adekvátna ku prípadným stratám a
nákladom, ktoré vzniknú kupujúcemu v prípade nedodržani podmienok dodávky podľa bodov
5.4 a 5.5.

Čl. VI.
Práva a povinnosti zmluvnýc strán

6.1. Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy dohodli na:
a) spísaní preberacieho protokolu o dodávke; preberací pr okol musí obsahovať informácie o
splnení dodávky v rozsahu určenom v článku l. a dátum úpln' o dodania Predmetu kúpy;
b) dohode, že nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy pr chádza na Kupujúceho odovzdaním
predmetu kúpy v mieste dodania;

6.2 Predávajúci sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje:
a) dodať predmet kúpy kupujúcemu s odbornou starostlivos 'ou, v stave podľa kúpnej zmluvy a
objednávky;
b) riadne oboznámiť kupujúceho s obsluhou predmetu kú y, poskytnúť kupujúcemu informácie
súvisiace s použitím a údržbou predmetu kúpy, písomné ná ody na obsluhu a inštrukcie, pokyny,
technické normy slúžiace alebo patriace predmetu kúpy;
c) oboznámiť kupujúceho s príslušnými bezpečnostnými p dpismi a prevádzkovými predpismi
vzťahujúcimi sa na predmet kúpy
d) prevziať zodpovednosť za vady predmetu kúpy, ktoré bud mať v čase dodania vady vzniknuté v
záručnej dobe;
e) poskytnúť záruku k predmetu kúpy predávajúcemu v dlžk trvania 12 mesiacov odo dňa dodania
predmetu kúpy;
f) poskytovať servisné služby počas prevádzky predmetu úpy pri vykonávaní údržby a/alebo
servisu predmetu kúpy v záručnej dobe aj mimo poskytnutej áruky v mieste dodania.
Časová dostupnosť servisu od nahlásenia servisnej udalosti: ástup na servis do max. 24 hodín;

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

Čl. VII
Prevod práv

7.1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa čl.I. tejto zml y je podpísanie a prevzatie predmetu
kúpy kupujúcim.

7.2. Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kup júceho vlastnícke právo k predmetu
kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.
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Čl. VIII
Zodpovednosť za vady

8.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa čl. l tejto zmluvy má v čase prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by zniž ali jeho hodnotu alebo schopnosť
jeho využitia.

8.2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, ezodpovedá predávajúci iba vtedy,
ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným
výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, kto é nezapríčinil predávajúci.

8.3. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kupujúce u vzniká nárok na náhradu škody,
ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a asl. Obchodného zákonníka.

8.4. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záru nej dobe.

Čl. IX.
Zánik zmluvy

9.1 . Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto mluvy, druhá zmluvná strana môže
od zmluvy odstúpiť.

9 .2 . Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a ásahy vis maior, ktorých dôsledkom
je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dô odom pre okamžité odstúpenie od
zmluvy.

Čl. X.
Záverečné ustanovenia

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

10.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky mu ia mať písomnú formu a musia byť
podpísané zmluvnými stranami.

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

10.4. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom kaž á zo zmluvných strán dostane po 2
rovnopisy.

10.5. Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po dn jej zverejnenia na webovom sídle
kupujúceho a súčasne po schválení ŽoNFP z Programu rozv 'a vidieka SR 2007 - 2013, výzva č.
20 13/PRV /28 na predkladanie ŽoNFP na opatrenie 1.1 "Mod mizácia fariem" ako aj po uzatvorení
platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného fina čného príspevku medzi príslušným
poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná P dohospodárska platobná agentúra
a príjemcom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. úto skutočnosť oznámi kupujúci
predávajúcemu najeho e-mailovú adresu uvedenú v článku l.

10.6. V prípade, že predávajúci neuhradí kauciu podľa bodu .2. je si vedomý, že kupujúci môže v
takom prípade odstúpiť od zmluvy a predávajúci sú svojim konaním zmaril verejné obstarávanie.
Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy z oreuvedenej príčiny sa deklaruje ako
podstatné porušenie povinnosti predávajúceho (dodávateľa) súlade s § 149 ods. 3, pís. b), bod 3
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zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

V Bukovciach , dňa .

Kupujúci: P edávajúci:

o •••••••••••••••••••• !..\: .

Dr. Ján Harvilko In . Peter Stankovič
konateľ

predseda predstavenstva
Podielnické družstvo Bukovce



Príloha č.l

EasyCut 320 M

- Pracovný záber: 3140 mm
- Transportná šírka: 3000 mm
- Rýchloupínanie nožov
- Počet nožov na disku: 2 ks
- Hmotnosť: cca. 620 kg
- Otáčky vývodového hriadeľa 1000 ot/min
- Klbový hriadeľs preťažovacou spoj kov
- Závesný trojuholník k traktoru
- Teleskopický tretí bod
- Návod na použitie
- Katalóg náhradných dielov
- Náhradné nože
- Kľuč pre výmenu nožov
- Odovzdanie stroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy v ieste kupujúceho

Dr. Ján Harvilko

predseda predstavenstva
Podielnické družstvo Bukovce



Generálne Plnomocenstvo---, .._-----------_._-,----+-------
Ag - pulz s.r.o, so sídlom Železničná 442/8, Veľký Šariš O 221, IČO: 36492 191, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sr , vložka č.: 14795LP, konaiúca
prostredníctvom konateľov Ing. Peter Stankovič.,
922 21 a Peter Dano, Vlčkovce

Ing. Petra Stanko~
106/1 0

aby Sj-'HIVHlv\.:ueneczastupoval vyššie uvedeného Spln mocniteľa vo všetkých veciach
obchodného vedenia Splnomocniteľa.

Splnomocnenca splnornocnujern k tomu, aby vykonával v etky potrebné úkony za účelom
vybavenia vyššie uvedenej veci, najmä k tomu, a y konal samostatne v mene
Splnomocniteľa, podpisoval všetky a akékoľvek dokume ty v mene Splnomocniteľa, a to
v styku so všetkými tretími osobami, vrátane naprí lad s bankami, leasingovými
spoločnosťami, poistovnami, všetkými obchodnými pa tnerrni, úradmi verejnej moci
il podobne.

,,'~

Toto gene~äM~ plflOm'd~'eh "
zákon níka.,b }Jčiarisk~hoiz'ákon10ík~
záväzných právnych predpisov,'át:l

V Sulekove dňa 27.03.2013

povinno
riadku,
31.dec

dľa Obchodného
tných všeobecne
2013.

Podpísaný Ing. Peter Stankovič vyššie uvedené plnomocens vo prijímam v plnom rozsahu.

V Sulekove dňa 27.03.2013

..........\j
Ing. Peter Stankovič



Podľa poradového čísla: 260/2013 v osvedčovacej knihe p
na tejto listine urobil(a): Peter Dano
rodné číslo:
ktorého( e) 1
preukazu: ~
osvcdčovar

'TI "kovce 372
občianske o

rse

Mesto Leopoldov
Mestský úrad v Leopoldove
DI1a 28.03.2013 o 09,30 hod Podpis poverenej osouy.

Okrúhla pečiatk :

Vykonaním overenia podpisu Mesto Leopoldov nezodpove á za
pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Podľa poradového čísla: 263/2013 v osvedčovacej knihe po
na tejto listine urobil(a): Ing. Peter Stankovič
rodné číslo:
Váhom, Vrc
na základe o
pobytu v čas.

pis

oravany na
ila preukáz ná
orého ad re a
lTI pobytom. ~

Mesto Leopoldov
Mestský' úrad v Leopoldove
Dňa 28.0J.2013 o 13,30 hod Podpis poverenej o:

Okrúhla pečiatk

Vykonaním overenia podpisu Mesto Leopoldov nezodpove á za
pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

-------_._--------------
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Cenová ponuka na kosačku Krone 20 M čelná nesená

KRONE EasyCut 320 M

- Pracovný záber: 3140 mm
- Transportná šírka: 3000 mm
- Rýchloupínanie nožov
- Počet nožov na disku: 2 ks
- Hmotnosť: cca. 620 kg
- Otáčky vývodového hriadel'a 1000 ot/min
- Kíbový hriadeľ s preťažovacou spojkou
- Závesný trojuholník k traktoru
- Teleskopický tretí bod
- Návod na použitie
- Katalóg náhradných dielov
- Náhradné nože
- Kl'učpre výmenu nožov
_ Odovzdanie stroja do prevádzky a zaškolenie ob luhy v mieste kupujúceho


