ZMLUVA
O OBCHODNÝCH A DODÁVATEĽSKÝCH PODMIENKACH
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a ods. 3 v spojení s § 409 a násl. Obchodného zákonníka

______________________________________________________________________________

Čl. I.
Zmluvné strany
1.1 Predávajúci :

SVK Tech Capital s.r.o.
Prevádzka: EXTRATECH
M.R. Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou
Sídlo firmy: M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 36463825, DIČ: 2020001005,
IČ DPH: SK2020001005
tel.:+421 915 915 144

1.2 Kupujúci :

Obec Zámutov
IČO : 00332968, DIČ : 2020631943
v zastúpení : Stanislav Duda, starosta obce
Sídlo : Obecný úrad Zámutov č. 434, PSČ : 094 15
Tel/fax : +421 4496301
E mail : zamutov@zamutov.sk

uzatvárajú túto zmluvu :
Čl. II.
Predmet a účel zmluvy
2.1

Predmetom plnenia tejto zmluvy je sortiment tovarov Elektrické a motorové ručné náradie
pre potreby obce Zámutov dodávaných kupujúcemu na základe jeho objednávky s tým, že
sortiment dodávaných tovarov spolu so stanovením ceny za jednotlivé druhy tovaru bude
tvoriť prílohu tejto zmluvy. Účelom zmluvy je úprava podmienok predaja a kúpy pri
dodávkach daného predmetu plnenia.
Čl. III.
Miesto plnenia

3.1
3.2

Miestom plnenia je sídlo zariadenie predávajúceho – sklad (adresa ako v bode 1.1)
V prípade, že kupujúci po dohode s predávajúcim preberie tovar v zariadení kupujúceho, je
miestom plnenia sídlo kupujúceho.
Čl. IV.
Čas plnenia – doba trvania zmluvy

4.1
4.2

Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, na 12 mesiacov a to do: do 10. apríla 2019
Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné ukončiť pred týmto termínom iba písomnou
dohodou oboch zmluvných strán tejto zmluvy, alebo okamžitým odstúpením od tejto zmluvy
v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon (ustanovenia § 344 a násl. Obchodného zákonníka).
Čas plnenia je daný jednotlivými dodávkami tovaru realizovanými na základe objednávok
kupujúceho počas doby trvania zmluvy.
Čl. V.
Objednávacie podmienky

5.1

Konkrétny predmet, množstvo a čas plnenia musia byť zo strany kupujúceho spresnené
osobne alebo písomne, faxom, telefonicky, e-mailom.

Čl. VI.
Dodací list
6.1

6.2

7.1
7.2
7.3
7.4

Povinnosťou predávajúceho je pri dodávke tovaru odovzdať kupujúcemu dodací list
minimálne s náležitosťami ako je obchodné meno + IČO a DRČ predávajúceho
a kupujúceho, názov tovaru, množstvo.
Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou na DL. Zoznam
osôb oprávnených za kupujúceho preberať dodaný tovar dodá kupujúci predávajúcemu pri
podpise tejto zmluvy.
Čl. VII.
Akosť predmetu plnenia
Predávajúci sa zaväzuje tovar dodávať v kvalite podľa platných STN.
Prípadné reklamácie vadného tovaru sa riešia podľa ustanovení § 436 a násl. Obchodného
zákonníka.
Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté na dodanom tovare v prevádzke kupujúceho.
Vadné plnenie časti fakturovanej dodávky tovaru nie je dôvodom na nezaplatenie faktúry,
resp. jej časti. Takýto prípad bude riešený dobropisom k faktúre po vybavení reklamácie
v prípade jej uznania predávajúcim.
Čl. VIII.
Cena predmetu obstarávania

8.1 Celková cena pri jednotlivých dodávkach predmetu plnenia, bude vychádzať z ceny
jednotlivých druhov tovarov (s DPH) stanovených v prílohe zmluvy (v zmysle ponuky
uchádzača stanovenej vo verejnom obstarávaní).
8.2 Cena podľa predchádzajúceho bodu bude stanovená dohodou oboch zmluvných strán ako
cena maximálna, zahŕňajúca všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu plnenia; táto
cena bude platná počas celej doby trvania zmluvy.
Čl. IX.
Platobné podmienky
9.1
9.2

Kupujúci uhradí cenu tovaru formou bankového prevodu na účet predávajúceho na základe
vystavenia faktúry samostatne za každú dodávku. Doba splatnosti faktúr je 14 dní.
Cena tovaru sa považuje za uhradenú včas, ak príslušnú sumu kupujúci na účet
predávajúceho prevedie najneskôr v posledný deň splatnosti uvedený v príslušnej faktúre
Čl X.
Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zúčastnenými stranami. Účinnosť zmluvy
je daná dňom nasledujúcim po jej zverejnení na web stránke obce Zámutov.
10.2
Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
10.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha obsahujúca sortiment tovarov predmetu
plnenia so stanovením ceny; sortiment stanovený v prílohe je možné rozšíriť podľa potrieb
a možnosti oboch zmluvných strán na základe obojstrannej dohody; za takúto dohodu, resp.
akceptovanú dohodnutú cenu bude považovaná cena uvedená v dodacom liste, ktorá bude
vychádzať z ponukového listu predávajúceho.
10.4 Predávajúci si vyhradzuje právo zámeny objednaného tovaru za tovar tej istej kvality , druhu
a sortimentu podľa stavu zásob, pokiaľ kupujúci v objednávke zámenu neoznačí.
10.5 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach – rovnopisoch, z ktorých predávajúci
i kupujúci obdrží jedno vyhotovenie.
V Zámutove, dňa 10.04. 2018
.......................................
za predávajúceho

.........................................
Stanislav Duda
za kupujúceho

PRÍLOHA K ZMLUVE
O OBCHODNÝCH A DODÁVATEĽSKÝCH PODMIENKACH UZATVORENEJ DŇA 10.04.2018
______________________________________________________________________________
_
Zmluvné strany

Predávajúci :

SVK Tech Capital s.r.o.
Prevádzka: EXTRATECH
M.R. Štefánika 876, 093 01 Vranov nad Topľou
Sídlo firmy: M.R. Štefánika 216, 093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 36463825, DIČ: 2020001005,
IČ DPH: SK2020001005
tel.:+421 915 915 144

Kupujúci :

Obec Zámutov
IČO : 00332968, DIČ : 2020631943
v zastúpení : Stanislav Duda, starosta obce
Sídlo : Obecný úrad Zámutov č. 434, PSČ : 094 15
Tel/fax : +421 4496301
E mail : zamutov@zamutov.sk

Sortiment tovarov dodávaných predávajúcim s uvedením jednotkovej ceny
Cena spolu v
€ bez DPH za
požadovaný
počet m. j.

Predmet - položka

M. j.

Predpokladaný
počet jednotiek

Cena v €
bez DPH
za m. j.

akumulátorový vrtací skrutkovač 16 -18 VMax.
∅ vrtu do dreva: min. 30 mm, min. ∅ vrtu do ocele:
12 mm, min. ∅ skrutiek: 7 mm

kus

1

144,750

144,75

kus

1

254,250

254,25

kus

1

791,660

791.66

kus

1

297,000

297,00

kus

1

191,265

191,27

kus

1

115,000

115,00

kus

2

608,330

1216.66

Záhradná motorová kosačka s pojazdom,
zbeným košom, záberom kosenia min 48 cm,
prevadzkový výkon min. 2,5 kW
elektrická zbíjačka - buracie kladivo, príkon min.
1.500 W, počet úderov naprazdno min. 950 min-1,
sila jednotlivého príklepu min. 19 J.
elektrické nožnice na plech, príkon min. 700 W,
počet zdvihov vo voľnobehu min. 1500 min-1,
najmenší polomer strihu min. 50 mm, min. hrúbka
strihu (mäkká oceľ): 3 mm, min. hrúbka strihu
(ušľachtilá oceľ): 2 mm,min. hrúbka strihu (hliník):
4 mm
elektrický hoblík, príkon min. 900 W, voľnobežné
otáčky min. 15000 min-1, šírka záberu 110 mm,
nastaviteľná hĺbka úberu min. 0-2 mm
flexibrúska - uhlová brúska, menovitý príkon min.
2000 W, voľnobežné otáčky min. 8000 min-1, závit
brúsneho vretena: M 14,hlavná rukoväť: valcovitá,
∅ kotúča min. 180 mm
Krovinorez benzínový, zdvihový objem min. 37,0
cm3, výkon min. 1,7 kW, hmotnosť max 7.5 kg,
dĺžka bez rezného nástroja max 1.90 m, objem
palivovej nádržky min. 0.75 l, motor: 2-MIX

kalové čerpadlo s príslušenstvom, napätie =
1x230V, Qmax min. 13 [m3/hod], Hmax min. 8
[m], Pmax min. 0,75 [kW], priechodnosť častíc
min. 5 mm,
Motorová píla, zdvihový objem min. 40 cm3,
Výkon min. 2,2 kW, Hmotnosť max 4.8 kg, dĺžka
reznej časti lišty min. 35 cm, antivibračný systém.
Motorové záhradné nožnice, zdvihový objem min.
25 cm3, výkon min. 0,75 kW, Hmotnosť max 5
kg, počet zdvihovmin. 3.800 1/min, celková dĺžka
min. 110 cm, antivibračný systém.
Priamočiara píla, príkon min. 450 W,napätie 230 50 Hz, počet otáčok min. 500 - 3 100 kmitov / min,
min. prerez: drevo 65 mm, kov / hliník 6 mm, v
farebných kovoch 10 mm, dĺžka zdvihu min. 18
mm, nastavenie uhla 0 - 45 ° (na obe strany), 4
polohy predkmitu
aretovacie tlačidlo pre trvalú prevádzku
Teplovzdušná pištoľ, výkon min. 2000 W, teplota
min. 80 – 600 °C, prúd vzduchumin. 350 L/min
alebo 500 L/min, min. 4 teplovzdušné trysky, min.1
špachtľa a 3 škrabky
Vŕtačka príklepová, príkon min. 1000 W, otáčky
naprázdno 1. stupeň min. 0 - 1.200 min-1, otáčky
naprázdno 2. stupeň min. 0 - 2.900 min-1, počet
úder za minútu 1. stupeň min.0 - 24.000 min-1,
počet úder za minútu 2. stupeň min. 0 - 58.000 min1min. vŕtací výkon - oceľ|betón|drevo 16 / 20 / 40
mm, upínací rozsah skľučovadla min. 1,5 - 13 mm
Benzínový vertikutátor
Doporučená plocha:1500 m2 Záber: 38 cm
Objem motora: 179 ccm Objem koša: 50 l
Nože: 16, Nastavenie výšky: centrálne, 6 polôh,
0/ –15 mm, Podvozok: oceľový, Priemer kolies:
200/200
Plne zložiteľné ergon. riadidlá: Áno
Výkon motora – maximálna: 4 HP/ 3 kW
Guličkové ložiská: Áno, Dva typy hriadeľov a
kôš
Bubnová kosačka
Typ motora 4 - takt, Briggs&Stratton 675 series
Objem motora 190 cm³,Krútiaci moment 9.2 Nm
Záber 60 cm, Počet nožov 3
Výška kosenia 35 mm, Kladková spojka s brzdou
áno
Nastaviteľné rukoväte áno, Pojazd áno
Diferenciál áno, Šneková prevodovka so spojkou
áno
Hmotnosť 55 kg

kus

1

113,250

113,25

kus

1

315,000

315,00

kus

1

228,000

228,00

kus

1

44,000

44,00

kus

1

49,910

49,91

kus

2

179,900

359,80

kus

1

336,760

336,76

kus

1

582.52

582,52

Benzínový vysávač lístia
Zdvihový objem 27,2 cm3
Hmotnosť 5,6 kg
Maximálny prietok vzduchu 770 m3/h
Hladina akustického tlaku LpA (dB(A)) 93
Hladina akustického výkonu LwA (dB(A)) 106
Vibrácie rukoväte ľavá/pravá rukoväť 2,5/1,9 m/s2
Excentrická brúska
Priemer brúsneho taniera: 150 mm
Voľnobežné otáčky: 4.500 – 12.000 min-1
Počet kmitov: 9.000 – 24.000 min-1
Excentricita: 2,00 mm
Upevnenie brúsnych listov: Velkronové upínanie
Menovitý príkon: 340 W
Hmotnosť: 2,1 kg
Priemer kmitov, ∅: 4 mm

Hobľovačka
Prípojka/frekvencia 230 V/50 Hz, Max.výkon1500
WOtáčky hobľ. hriadeľa 9000 min-1,
Max.hobľ.šírka 254 mm, Hrúbka hobľovania 5 –
120 mmOdber triesok zrovnávanie 0 – 3 mmOdber
triesok hrúbkovanie 0 – 2 mmPočet nožov2Veľkosť
zrovn.stola 964 x 263 mmVeľkosť hrúbk. stola 270
x 303 mmMax.rýchlosť posuvu 6 m/min.

Vibračná brúska
Menovitý príkon: 190 W, Voľnobežné otáčky:
7.000 – 12.000 min-1
Počet kmitov vo voľnobehu: 14.000 – 24.000 min-1
Priemer kmitov, ∅: 2,0 mm, Hmotnosť: 1,7 kg
Brúsna doska, šírka: 92 mm
Brúsna doska, dĺžka: 182 mm

kus

1

276,290

276,29

kus

1

58,250

58,25

kus

1

236,700

236,70

kus

1

64,000

64,00

Spolu v € bez DPH
DPH v €
Spolu v € s DPH

3 666,75
733,35
4 400,09

Cena je stanovená dohodou oboch zmluvných strán ako cena maximálna, zahŕňajúca všetky
náklady súvisiace s realizáciou predmetu plnenia; táto cena bude platná počas celej doby trvania
zmluvy.
V Zámutove, dňa 10.04.2018

.......................................
za predávajúceho

.........................................
Stanislav Duda
za kupujúceho

