
Kúpna zmluva Č. O1/2021/PSKVP
uzavretá v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonnika v není neskoršich právnych predpisov

ZMLUVNÉ STRANY:

Kupuj úc 1:
Obchodné meno: Podnik sIužeb KYP s.r.o.
Sídlo: rrieda KV? 1, Košice — mestská Čast‘ Sidlisko KV?, 04023

Zastúpcná : Ing. Miroslav Micha)us
Hankové spojenie: Slovenská sporileľňa, a. s.
WAN: SK93 0900 0000 0051 6389 9147
ičo: 52 272 005
Dič: 21210072228
e-mail: miroslav. micha lus(řmckvp sk

(ďalej ten ‚.kupujúci“)

a

Predávajúci:
Obchodně meno: ŠTYL — IVANOV s.r.o.
Sídlo: \‘yšn Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír
Zastúpenú: Ján Ivanov
Zapisaná v registri: OR OS Prešov, odd.: Srn, vložka 15463JP
Dankově spojenie: Tatra banka, as.
IRAN SKI3 1100 0000 0026 2801 8651
Ičo. 36498 548
DIČ: 2021931638
IČ Opil: SK2021931648
Teiefún: 0905 357 375
Fax.: 057/44 62 221
L—maiL stvI,vanoviis eeniwm.sk
Internetová stránka: invw.stvl-hanov,sk

(d‘alcj len „predávajúci“)

PREAMB[ILA
Zmiuva sa uzat‘ára v zmvsle 117 zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni

nicktorÝch zákonov v není neskoršich predpisov.

či.i.
ÚČEL ZMLUVY

Účelom tejto zmluvy je úprava vzťahov mcdzi predávajúcirn a kupujúcim, špecifikácia dodacích,

fakturačných, platohných a reklarnačnýcb podmienok, za ktorých sa predávajúci ZaVäZuje dodať kupujúteniu

predmet zmluvy podľa Čl. II., na základe Cenovej ponuky predávajúceho za dňa 25.2.202!, bcz možnosti

variantného riešenia.

či. II.
PREDMET ZMLUV\‘

1. Predmetom zmluvy je nákup a dodanie Traktorovej kosačky — žaei stroj na z‘klade cenovej ponuky

predávajúceho w dňa 252.2021 (ďalej aj „I‘ovar‘), ktorá Ivon neoddcliternú Prílohu Č. I k tejto zmluve.

Predávajůci sa zaväzuje, že dodaná Traktorová kosačka - žací stroj bude splňaC minimůlne technické

požiadavky zverejncné vo výne na predkiadanie ponúk za dila 17.2.202. Predávajúci sa zároveň

zavázuje, že Tovar splňa parametre prish:šných technickSch noncm aje opatrený cerzilikátom —

Deklarácia o zbode — tzv. vyhláseniami iiwdv a doplňujúcimi podkladrni k nim, certitikátmi vydanmi

autorizovanými osobami alebo notilikovanými osobami Európskymi spoločenstvarni, ktoré majú



oprúvncnie na pnsudzovanie žhodv výrobkov alebo na prcukazovnnie z]iody stavebných výrchkov

s techaickými špecihkáciaini.
2. Kupujúci sa zaväzuje rudne a včas dodaný tovar, ktoiý zodptnedá podmiciikam tejto zmliivy. průvnytn

prcdpisom a technickými normami, prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. v zrnysle Cl. IV.

tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci dodá kupujúcemu Tovar v Idiote 30 kalendárnych dní ode

dňa účinnosti tejto zmluvy. Kupujůci nadohudne vlastnicke právo k Tovaru dňom iaplatenia kúpnej

ceny. Kúpna cena sa považuje za zaplazcnú dňorn pripisania kúpnej ceny na účet prcdávajúceho.

Či. LIL
MIEST() PLNENIA

Nlicsto plncnia; sídlo kupujúceho Podnik služieb KVP s.r.o., Ti-jeda KVP 1, Košice — nwstsk“ ča,qt‘

Sidlisko KVP. 040 23

o cenách v zneni neskoršicli

je 7Ávárná počas celej doby

kupujúcemu.

Či. V.
VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY

Prcdávajúei a zaväzuje dodaf kupujúcemu na vlastné náklady prednie znllu\) riadne a v súlajc

s právnymi preJpisrni, technickými normami a podmienkami tejto zmluvv. v požadovanej kvalitc,

množstve. eene. teehnickej špecilikácii, v termine a na miesto dodania, spolu s dokumentůdou

vzťahujúcou sa na tovar (záručný list, návod na pouuilie v slovenskom alebo Českem jazyku

a pod.).
2. Kupujúei je oprávnen odmietnuť pre zalic tovaru v pripade. ak preheran tovar nesplňa kvalitativnc

požnidatk a nic je dodaný v súladc $ podmienkami lejte zmluv‘. právnymi predpismi a technickými

normami.
3. Predávajúci splní svoju povinnost‘ dodat‘ tovar kupujúcemu dodaním do sídla kupujúceho - Podnik

služieb KW s.r.o., Trioda KVP I, Košice — mestská časť Sidlisko KW. 04023 a v dohodntom termíne

podľa podmienok tejto zmluvv.
1, Dokladem preukazujúcim dodanie tovaru kupujúccmu je prislušn dodací list, na kiororn je uvedený

najmi dátum dodania tovaru, názov. množstvo. jednotková cena a celková cena tovaru. Zmluvné strany

sa dohodli, že tým, že kupujůci sám alebo prostrednictvom povcrenej osoby‘ podľa tejto nniuvv podpíše

príslušný dodací list. potvrdzuje prevnUie tovaru v deň. kterého dzittunjc uvedený na dodacoin liste.

5. Kupujúci je povinný skontrolovať Iovar pri jeho prevzati. V pripade. ak tovar vykazuje zjavné vady.

ktipujúci je opránený odmietnuť (ovar prcvziat‘ a túto skuwčnosť oznámi pisomne. resp. e-rnaiiom
9

Čl. IV.
CENA, PL4ATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za predmet zmluvy je dohodnutá v súladc so zák. Č. 18/1996 Z. z.

predpisov aje uvedenáv cenovej ponuke predávajúccho. podľa Čl. I. takto:

Traktorová kosački — žací stroj 13 890,00 € bez DPH

Cena s DPH 16 668,00 Es DPH

2, Cena predinctu zmluy podl‘a ccnovej ponuky predávajúceho v zrnysle Čl. I.

platnosti Lejto zmluvy‘.
3. Predá‘.ajúcijc platcom DPH.
4. V cenc 5(1 zahrumé všetkv náklady prcdávaj(iceho spojené s dodaním prcdmctu zmlun‘, vrátanc

halného, dopravy na niicsto plnenia podľa Čl. III. iejto zniluvy.

5. I‘rcdinet miluvy bude uhradený na základe l‘aktúr).
6. Prcdávajůci ma právo vvstaviť faktúru po riadnom a včasnom dodani predmctu zmluvy

v sůladc s právnvmi predpismi. technickými normami a podmicnkami lcjto zmluvy.

7. Spiatnosť faktúryje 14 dni odjej dowčenia kupujúcemu.

8. l‘redávajúci 7OdpOvCdá za to, že faktúra bude obsahovať náležitosti podľa zákona Č. 222/2004 Z. z. o

DPH v platnom zncni. V pripadc nesprávnc vystavcnej faktúry má kupujúci právo ju tráif na

prepracovanie. Počas jej prcpracovania lehota splatnosti neplynie a ‘začne plynůč odo dňa doničenia

prcpracovanej faktúry.
9. Ktipujúci neposkytne predávajúcernu ľinančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy.



bezodkladne, najneskt\r dti 21 hod. v praeovných dňoch predávajúcemu (v pripade. že nasledujúcim

dňomjc deň pracovného pokoja, v nasledujúci praconý deň).
6. Ak kupujúci neprevczme tovar riadnc a včas a predávajúcemu tým vznikne Škoda. je kupujúci ptn inn

skutočne vznikiiutú Škodu predávajúcemu naliradiť.
7. Ak predávajúci nedodá ohjednan tovar kupujúcemu riadne a včas, v termine a podmienok tejto zmluvy

a kupujúcemu tým vnukne škoda. je predávajůci povinný skutočne vzniknutú Škodu kuptijúeemu

nahradíť.
8. Nebezpcčenstvo škody na tovare preehádza na kupujúceho dňom jeho prevzatia kupujúcim.

či.vi.
SANKCIE

I. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci právo na vyúčtovanie úrokov z

omeŠkania vo vške 0,02 % z neuhradenej sumy za každ deň orneškania, ktorý vyúčtuje samostatnou

íaktúrou.
2. V pripade. že predávajúei nedodrží termín plnenia resp. podmienkv tejto zmluvv (aj pri uplatncní

nárokov kupujúeeho za zodpoednosii za vady tovaru), má kupujůci právo na zmluvnú pokutu vo

výške 0.02 % z ceny nedodaného predmetu kůpnej zmluvy za každý deň omeškania, ktorý vyučtuje

samostatnou faktúrou.

Či. vil.
ZODPOVEDNOSt ZA VADY

I. Predávajúci zodpovedá za to. že tovar je v čase jeho dodania kupujúeemu a počas záručncj doby

v pnotriednom vyhotoveni, sortimente a kvalite, podľa objednaného druhu, rnnožstva, ceny, v súladc

splatnými prányrni predpismi, TN a podmienkaini tejto i.mluvy.
2. V pripade výskytu vady zistenej počas prevzatia tovaru a v záručnej (lobe mů kupujúci právo požadovať

od predávajúceho a predávajúci povinnosť vadu hezplatiw odstránit‘ dodaním náhradného bezvadného

plneiuia, na vlaMně náklady, bez zbytočného odkladu, najneskór v lehote 30 pracovinch dni oJ

nahlásenia vady kupujůcini. inak je v omeškani, pre ktoré platia ustanovenia článku Vl. tejto zmlLI‘.3

V pripade vzniku škod3 kupujúcernu nedodaním náhradného benaduélio plneiuma je predajůci

povinný nahradiť kupujúcernu skutočne vmiknutú Škodu.
3. Kupujúei, v pripadc zistenia vady tovaru počas záručnej doby, táto nahlási predátajůcemu pisomne

alebo c-mailcm bezodkladne od jej zistenia.
4. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa nadia prislušnými ustanoveniami Obchodného zákonnika.

5. Uplatnením nárokov kupujúeeho z vád tovaru nic je dotknutý jeho nárok na náhradu spúsobenej Škody

a na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmsle ()bchodného zákonnika a tejto zmluvy.

6. Záručná doba na predmct zmluvy je 24 mesiacov. V prípade. že výroben poskytuje na jednotlivé

výrobky, resp. ieh časti dlhŠie záručné doby. pri reklamáciáeh platia tieto záručné doby

7. Záručna doba začina plvnúť dňom prevzatia predmetu zrnluvy a podpisanim dodaeieho listu kupujúeim.

Čl. VIII.
SKONČENIE ZMLIIVNÉIIO VitAlit)

1. Zrnluva móže byť ukončená dohodou zmluvnýeh strán aleho okamžitým adstupením od zmluvy

z dávodu podstatného ponišenia ‚mluvných podmienok. Okamžité odstúpeníe od ‘mluvy musí kť

písornne omámené druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné povinnosti

považovat‘ všetky povinnosti vyplývajúee Z tejto zmluvy. Odstůpenie od zmluvy je účinné nasledujúci

deň odo dňa doručenia odstúpenia ktoroukofvek zo zmluvnýeh strán.

2. Zmluvný vzťah podía tejto zmluvy móže skončiC aj pisomnou dohodou zmluvnýeh strán ku

ktorémukoľvek dňu.

(„Ix.
ZÁVERF(NÉ USTANOVFNIA

I. i‘áto znllL:va nadohúda platnost‘ dňom podpisania ohidvomi zmluvnými stranami, účinnost‘ nadohúda

nasledujúei deň po dni jej zverejnenia na cbovej stránke kupujúeeho.

3



2. Akékoľvck rnerw a!ebo dopinky obsahu tejlo 7mluvv musia byť urobené fbniiou pisonrnch dodatkov.

ktorá hndň platné, ak huclů riadne pótvrdené a podpisané štatLltumyIui zástupcarni obiclvoch ;rnluvných

strán, Po ohojslrannom putvrdcni sa stanů súčast‘ou tejto zmluvy.
3. Qstatné právne vzťaln. výsiovne touto zinluvou neupravené, sa nadia prislušnrni ustanovenianii

Obchodného zákonníka, podporne Občianskeho eákonnika a právnymi predpkmi SR.
1. Zrnluvné strany sa dohodli, že pripadné spon huclů riešif prednostne dohodnu.
5. Zrnhivné strany prehlasujú. že majú pinů spósohi?osC k právnym úkonom. a svoju iMu univricť túlo

zmluvti prejaviii lobodnc, vážne. určite a noztirnitcľne, žiaden zjej ůčastnikov nekonal v tiesni, omyle
a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

6. Zmluvné strany prehtasujú, že si tůto zmluvu riadne prcčitaii. pnrozurneii jej obsahu ajednotIivm
ustanovenijm a na inak súhlasu ju vlastnoručne podpisuj«

7. iáto zmlua je vyhotovená v 2 vylrntoveniach, i. ktoreh každá zo „mluvných stráu obdrží
po I vyhotoveni.

8. Neoddeiiternou sůčasťou tejto zniluvy je príloha Č. I :..Ccnová ponuka prcdávajúceho zo dňa
25.2.2021.

V Košieiach. dňa v€ vranove iad Topľiti dňa h‘J.yczJ

Za kupujúccho: Za predáajúeeho;

PDdiiikslužlebRVPs.r.o,,r,g.p, HtťJ:::tHvls

:fI; iy:is;‘i

OO23K;škeSfdli1..y‘

.

..i
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Podnik služjclj KVP s. r. ti. ‚ Trjcdu KVI‘ J, Košice — njcstskii čast‘ Sí(llisko KVP, 030 23

Priloba Č. I

(‘eiiovi O1I .jk;t

..Nňkup traktorove knszičkv — žacieho slrojď‘

Nitov uchádzača: ŠFÝL — IVANOV s.r.u.

Sídlo: Vyšný Ka,irnír 23. 094 1)9 Vyšný Kazimír

IČO: 36198 518

Popis tovaru Požadované
Cena bez DPH Cena s DPH

mnozstvo

Traktorová ko5ačka — žací stroj
1 k

890.09 16 668.00

Pi,siäiiikt: Ak LitI1aJ?Ič iiitje plaiiicl‘oin 1)1‘! I. uvcdii navrt,ovanťi I11ILl4nú ctmu cclkorn. SkutoČnoL‘, Že nic t

rIIt‘roi DPI I uvcdit‘ v

VOÝA3W —

%? . ‚

‚

%‘i :t. :7;‘ N;
I‘ J

pciaLka a podpis osoby oprávncnej v n:cne uchádača
/

(I





EW7 a 1L

ŠrÝL
W‘, 4t41y I-k inin.sk

II ii%3i,uti, ct‘,,Irui,tsk

r Tichý, úsporný, diesel, vodou chlaclcný 3 — valcový motor Kubota 01105

r Priame vslrekovanic, Objem moíora I 123 ccm

r Výkon rnotora 18,5 kW/ 24,8 HP
r Vysoký krútiaci moment

Oiáčky nwtora 3200 ot/min, Nizka hladina splodin
r Objem palivovej nádrže 49 L

Spotrcha paliva od 2,0 do 3,0 1 podl‘* tiCažcuia

Prevodovka je konštruov-anú ako jeden masivny eclok

r 2 stupňový hydrostatický pohon s o7ubenými kolesami na koncových prcvodoch

2 poluliot á ručiti páka ovládania chodu

l‘olomer otočcnia o 360 stupfiov nulovS polomer otočema

— Pmgrcsivne hrédcnie cet hydrostutiekú prevodovku

Nicchanická prcvadzková Lrida v olcjnvcj naplní —. kotúCová

r J(učná parkovaciLl brzda— bubnová.
r Max. rýcli]osť 17 kwthod
‚ l‘rict‘vná rvclll%,sí dopredci oJ 0.1) ‚ Jo I 7.0 km/bod, dozadu oJ 0.0 I JO 8.5 km hod podľa

dnihu a podmicnok práce
r Nezávish VÝ‘I OJOYC hriadeT 1W O)1O1) jire odovhv

Nezávislý vvodový hriadeľ na pohon kosy — zaradenic Pod niťažou hydraulicky cet PI()

spojku viaclamelová spoka
r Brzda nezáviskho vývodového hriadel‘a na pohon kosy —jednolarnelová v oleovci náplní

Kosa je zaveseiui na paralclnotn závese z mohutných pásovin

— Zdvih LaNy pumovou hydrauliky — OfliOCOU ‚iožného pcdála

Ct‘ntrálnt nastavenie výšky poiuocou kolieska oJ 25 — 127 mm

— jrka kosen,a 152.4 eni
r Veľká priechodnosV terénu
r Pohon medii nožmi pomatou dvojitého klino ého remeňa

Ilrúbka uoža 7 mm, dlžka noža 523 mm, 3 nože

r I lrůhka pOLJ?it\ch plecho na kosiaeí dek 4.2 a 4.6 mm — ívůntná konštrukeia

\:Y predná náprava
r Prednú náprav:t slúži ni«, zdvihacic zadadenic v prípadc poruchy v teréne

r Sedadlo odiča DELUXE s opierkami a odpru?eným

(istiace rnricžkv na motorovú čast‘

Svahova dostupnost‘ do 20 stupňov
r Výrobok je konipktne od jcdnčho vúohcu KUBO‘lA. čo ziihc,pečuje optímálue zkidenie

jednoilivveh časti ( molor. prcvodovka. hydraulika, kosa, rám

l‘neumatikv ‚adni1 26x 12.11 - lb. predné I 5x6.50 - 8

r Kontrolný panel ieplomer vody. palivonicr, nwinhodiny

l‘racovn idealnv výkon 2,5 ha‘hod pri Irave do 10 cm

Celková dIka 2 260 mm
Celková šírka bez Ýac jeho slrojen%tvLI I Sl (I mm

Jj j I, min ‚ (193 Ji ‚‘rul, ‚4% n LI ‘i ti proti. ‚ti;. ii ď

míc.: (J‘JOS 35‘ 375 ‘IIi, V,aj,i ti L IIc,IIjJL3 lIlII :j. ii—‘ Ils t,I ni,

I

fllujilri‘: ciqo 3V r

I(‘(3IÍI%k ‘n‘IIÚ3‘
I‘rn;tItk‘ Lwh‘ II -r II,I,,,j,;t., I IIII;s4 Ii‘1l JI II

—
‘iiitij kulw,hLlfl‘ 1?ICli . ()R‘7r,i‘ ti

01‘
Ilerliiinska 1101 »U
093 hl Vnu,,v ti. T.

Technická špcciflkácia ZDI2II
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