
Kúpna zmluva č. Z201834582_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Ihľany
Sídlo: Ihľany 94, 05994 Ihľany, Slovenská republika
IČO: 00326241
DIČ: 2020897162
IČ DPH: SK2020897162
Číslo účtu: SK1002000000000029122562
Telefón: 0905400212

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SawTech s.r.o.
Sídlo: Němcovej 31/18, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 46798218
DIČ: 2023591647
IČ DPH: SK2023591647
Číslo účtu:
Telefón: +421905372891

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Drevoobrábacie stroje
Kľúčové slová: Kmeňová uhlová píla,     Viacúčelový stroj - píla, frézka,      Hobľovačka -zrovnávačka, 

hrúbkovačka, 
CPV: 42642100-9 - Obrábacie stroje na drevo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kmeňová uhlová píla s príslušenstvom

2. Viacoperačný stroj - píla, frézka

3. Hobľovačka - zrovnávačka, hrúbkovačka

Položka č. 1: Kmeňová uhlová píla s príslušenstvom

Funkcia

Výroba reziva zo surového dreva

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

priemer pílových kotúčov mm 350 550

priemer spracovávaného dreva cm 100

dĺžka spracovávaného dreva cm 250 1200

hrúbka poslednej dosky mm 60

rozmer rezaného výrezu mm 200

výkon hlavných motorov kW 18

otáčky motorov ot/min 2900
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výkon elektromotora pojazdu kW 1,5

rýchlosť posuvu v reze nastaviteľná m/min 3 90

hmotnosť stroja pre dĺžku rezu 6m bez hydrauliky kg 3500

zmenový výkon m3/deň 9

hydraulické upínanie s vyrovnávačom konicity pre rez 12
m ks 1

obracač guľatiny automaticky buď elektro, alebo 
hydraulika, alebo elektrohydraulika ks 2

dopravník pilín pre  12 m rez ks 1

úprava rezu mm 100 100

pílový kotúč 350x55/6x16x4,2/2,8 z=12+4 ks 6

pílový kotúč 450x55/6x4,6/6,2 z=18+4 ks 6

pílový kotúč 550x55/6x16x5,6x3,6 z=18,6 ks 6

brúska 0,25/0,09 kW ks 1

brúsny kotúč 150x10x2x32AC4 ks 2

montáž na pripravený terén ks 1

zaškolenie 2 osôb v rozsahu hod 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 2: Viacoperačný stroj - píla, frézka

Funkcia

Skracovanie, zrovnávanie, uhlovanie a frézovanie reziva

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Priemer rezného kotúča mm 250

Priemer predrezného kotúča mm 80

Prierez pri 90° mm 65

Dĺžla rezu mm 1300

Šírka rezu mm 470

Výkon píla/frézka W 3800/2800

Príkon píla/frézka W 5000/4000

Napájanie V 400

Otáčky kotúča ot/min. 4050

Otáčky predrezového kotúča ot/min. 8000

Priemer vretena mm 30

Rozmer stola mm 900 x 900

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 3: Hobľovačka - zrovnávačka, hrúbkovačka

Funkcia

Dielenské spracovanie reziva

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Šírka zrovnávania mm 350

Šírka hobľovania mm 400

Posuv m/min 8

Výkon motora kW 3

Napätie V 400
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Otáčky motora ot/min. 4000

Priemer valca mm 100

Počet nožov ks 4

Čistá hmotnosť stroja kg 500

Odsávanie mm 120

Dĺžka stola mm 1800 2000

Náhradné nože ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Dodanie do 6 mesiacov od podpisu zmluvy

Záručná doba 24 mesiacov od spustenie stroja

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 2 hodin viacúčelový stroj a hobľovačka

Vrátane zaškolenia max. 2 osôb v rozsahu po max. 24 hod. pri uhlovej píle

V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť závadný tovar za nový
a rovnakých parametrov, na náklady dodávateľa (doprava).

Uvedené podmienky plnenia majú prednosť pred obchodnými podmienkami elektronického trhoviska, obchodnými 
podmienkami dodávateľa a cenníkmi dodávateľa.

Požaduje sa bezplatný autorizovaný záručný servis vykonávaný kvalifikovanými osobami a bezplatná údržba tovaru (práca a 
originálne, nepoužívané náhradné diely-pri vade podliehajúcej záruke) počas záručnej doby v cene zákazky. V prípade 
potreby odstránenia vady/poruchy tovaru mimo sídla objednávateľa, dodávateľ znáša všetky náklady s tým spojené (napr. 
doprava).

Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s rovnakou alebo vyššou kvalitou/parametrami ako 
požadovaný výrobok.

Objednávateľ nepodpíše zmluvu, ak cena tovaru a služieb prekročí 66 000 Eur bez DPH

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Kežmarok
Obec: Ihľany
Ulica: 94

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:
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03.09.2018 10:47:00 - 28.02.2019 10:48:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kalendárny mesiac od podpisu zmluvy
Požadované množstvo: 6,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné 
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 65 984,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 79 181,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 20.08.2018 11:12:00

Objednávateľ:
Obec Ihľany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
SawTech s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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