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Kúpna zmluva na kúpu tovaru
uzavretá

Kupujúcim :
meno: AGROPODNM SLAMOZ, spol. s r.n.

480, 076 64
Osoba oprávnená konať v spoločnosti: Ing. Ivan Seňko, konateľ
Osoba v : Obchodný Okresný sád I, oodiel; Sro, vložka L 12249/V
IČO : DIČ : IČ DPH :

: VÚB a.s„ č. úctu:
Ing. Ferko
4421

E-mail: sppferko @ sk
len ako" Kupujúci")

Predávajúcim:
: GEOUP, spol s r.o.
: 124? §48 01

Osoba konať : Ing. Eóbert Németh, konateľ spoločnosti
Spoločnosťzapísaná vi : Obchodný Otaresnf sád Košice I, oodiel; Sro, vložka í. 2S07/V
ICO: , DIČ: IČ

: : VÚB a.s.f c.ú.
Kontaktná : Bc. Petho

:+421 58 788 08 (X)
E-mail :
(ďalej len ako "Predávajúci")

a Predávajúci spolu s Kupujúcim ďalej len ako „Zknluvné strany"

Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 409 a naši, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník**)

Kúpnu zmluvu na nákup tovaru (ďalej len „Zmluva")
Preambula

Táto sa výsledok verejného (ďalej len „Súťaž") v zmysle § 3
č. 25/2006 Z. z. o verejnom a o zmene v znení

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Objednávate!3 na
predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - verejná súťaž — nadlimitná
Predmetom zmluvy je dodanie tovaru v súlade s požiadavkami definovanými v súfaži n%
dodania a obchodnými podmienkami súťaže.

I
Úvodné

1. Kupujúci vyhlásil s názvom f,Obilný kombajn",
2. Predávajúci je víťazom Kupujúceho.
3. Uzavretím tejto Zmluvy sa za

podmienok, ktoré boli určené Verejnou súťažou a ktorej výsledkom je uzavretie tejto
Zmluvy, na predmet uvedený v II tejto Zmluvy.
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n
Predmet

1. Predmetom kúpnej zmluvy bude dodávka:
Obilný kombajn MF CENTOEA s - 2 kusy
Predmet kúpnej zmluvy je identický vo a podľa

uvedenej v prílohe č. l tejto Zmluvy, do prevádzky,
obsluhy a doplnkových služieb s (ďalej len „Predmet

kápy") za dohodnutú cenu.
2. Súčasťou dodávky musia byť aj doklady o schválení vozidla na premávku po pozemných

komunikáciách a doklady k zaevidovaniu do evidencie na dopravnom
inšpektoráte, ak to vyplýva z dodávky a z príslušných právnych predpisov.

3« Úplné dodanie Predmetu kúpy jeho ucelenej predstavuje
jeho všetkých častí a príslušenstva podfa špecifikácie uvedenej v prílohe č. l a tohto
článku Zmluvy.

4. Miestom dodania Predmetu kúpu je : sídlo Kupujúceho.

III
Kúpna cena Predmetu kúpy

1. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene Predmetu kúpy vo výške určenej výsledkom
Verejnej súťaže.
Cena za Predmet kúpy je 541 EUE bez DPH,
k tomu hodnota DPH(20 %) je 108 EUR.
Celková cena Predmetu kúpy je 649 EUR s DPH.
Celková cena slovom: šesťstoštyridsaťdeväňisícdvesto eur.

2. Kúpna cena Predmetu kúpy podľa predchádzajúceho bodu bude zahŕňať všetky priame
a nepriame náklady Predávajúceho s dodaním a uvedením Predmetu kúpy do
prevádzky. Kúpna cena za dodanie Predmetu kúpy bude konečná, k tejto bude
pripočítaná len príslušná daň z hodnoty podFa príslušných právnych predpisov
platných v deň dodania.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena Predmetu kúpy alebo jej ucelenej
časti podFa Prílohy č. l bude zaplatená Predávajúcemu najneskôr do 30.9,2015, odo dňa

dodania Predmetu fúpy. Prípadné preddavkové platby/splátkové si
zmluvné strany môžu dohodnúť v objednávke vystavenej podfa článku IV tejto Zmluvy.

Článok IV
Uskutočnenie dodávky Predmetu kúpy

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v termíne do 30.9.2015 a v
v prílohe č. l tejto Zmluvy dodávku Predmetu kúpy uvedeného v článku n
tejto Zmluvy.

2. Uskutočnenie dodávky sa zrealizuje na základe Kupujúcim zaslanej objednáfky alebo
viacerých objednávok na Predmet kúpy alebo jeho ucelenú časť Predávajúcemu.
Predávajúci je v lehote 7 dní odo dňa doručenia objednávky povinný doručiť
Kupujúcemu potvrdenú objednávku. Kupujúci vystaví objednávku v súlade
s podmienkami dohodnutými touto Zmluvou.

3. Doručením potvrdenej objednávky Kupujúcemu sa Predávajúci zaväzuje dodať
Kupujúcemu Predmet kúpy podľa podmienok uvedených v objednávke a Kupujúci sa
zaväzuje prevziať Predmet kúpy a zaplatiť dohodnutú cenu podľa podmienok uvedených
v tejto Zmluve. Týmto dňom plynúť dodacia lehota na splnenie dodávky uvedená
v prílohe č. l.



4. ak povinnosť podfa 2, je Predávajúci povinný
vo výške 5 % kúpnej ceny Predmetu kúpy

v ffl a to 30 dní odo dna od
na jej podFa VIIL má

Kupujúci právo od tejto Zmluvy a na škody.
5. V prípade, ak povinnosť podfa bodu 3, je Predávajúci povinný

zaplatiť Kupujúcemu pokutu vo 15 % kúpnej ceny kúpy
určenej v ffl a to v 30 dní odo dňa na Predmetu

v má právo od Zmluvy
a na škody.

Článok V
Ďalšie podmienky dodávky Predmetu kúpy

l* sa na:
a) dodaní Predmetu kúpy do lehoty, osobitne pre

časť/položku v prílohe č,l tejto Zmluvy, od doručenia potvrdenej objednávky
Kupujúcemu podľa článku IV tejto Zmluvy;

b) spísaní Preberacieho o preberací protokol musí obsahovať
informácie o splnení dodávky v rozsahu určenom v článku II a dátum úplného
dodania Predmetu kúpy;

c) dohode, že škody na prechádza na Kupujúceho
odovzdaním Predmetu kúpy v mieste dodania;

2. Predávajúci sa Zmluvy :
a) dodať Predmet kúpy Kupujúcemu s odbornou starostlivosťou, v stave podľa

kúpnej zmluvy a objednávky;
b) Kupujúceho s obsluhou Predmetu kúpy, poskytnúť Kupujúcemu

informácie súvisiace s použitím a Predmetu kúpy, odovzdať Kupujúcemu
písomné návody na obsluhu a inštrukcie, pokyny, normy slúžiace

k Predmetu kúpy;
c) Kupujúcemu zmluvný úrok z vo výške podľa platných

predpisov vzťahujúcich sa na záväzok, ak nie je výška tak vo
výške 0,05 % z kúpnej ceny za aj deň s Predmetu
kúpy;

d) uhradiť škodu, ktorá vznikne Kupujúcemu, ak konaním Predávajúceho,
porušením Predávajúcim touto Zmluvou dohodnutých povinností a záväzkov dôjde
k zmareniu zámeru Kupujúceho získať na financovanie Predmetu kúpy nenávratný
finančný príspevok, a to vo výške neposkytnutého/zadržaného príspevku a v lehote
30 dní odo dňa výzvy na

e) oboznámiť Kupujúceho s príslušnými bezpečnostnými a prevádzkovými
predpismi vzťahujúcimi sa na Predmet kúpy;

f) poskytnúť záruku k Predmetu kúpy Predávajúcemu na obdobie 12 mesiacov
dňa jeho uvedenia do prevádzky alebo jeho časti;

g) Predávajúci sa zaväzuje, že Predmet kúpy bude mať počas vlastnosti určené
výrobcom a bude spôsobilý na používanie podľa podmienok výrobcu;

h) prevziať zodpovednosť za vady kúpy, ktoré bude v
a vady vzniknuté v záručnej dobe, vád ku ktorým dôjde z titulu neodbornej
obsluhy na kupujúceho;

i) poskytovať servisné služby prevádzky Predmetu kúpy pri vykonávaní údržby
servisu Predmetu kúpy v dobe a aj po záručnej doby;

j) poskytovať servisné služby počas 48 Predmetu kúpy
a. na dohody/zmluvy.

3. Kupujúci sa podpisom tejto Zmluvy :
a) prevziať od Predávajúceho Predmet kúpy v s touto Zmluvou;
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b) poskytnúť Predávajúcemu pri kúpy;
c) udržiavať na vlastné náklady v a funkčnom stave,

vykonávať iba výrobcom predpísanú a a dodržiavať všetky
{predpisy a návody výrobcu na prevádzku;

d) Prevziať zodpovednosť za všetky v súvislosti s užívaním
Predmetu kúpy, sú v rozpore so

e) Nevykonať žiadne technické úpravy počas bez
predchádzajúceho písomného súhlasu

f) zaplatiť Predávajúcemu zmluvný úrok z vo výške určenej podFa
platných predpisov vzťahujúcich sa na takýto záväzok, ak nie je výška určená
predpisom, tak vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý aj začatý deň
s platbou za Predmet kúpy;

g) uhradiť škodu, Predávajúcemu, ak Kupujúceho dôjde
k neuskutočneniu dodávky v po doručení potvrdenej objednávky Kupujúcemu
a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy na náhradu takejto škody.

Ďalšie práva a povinnosti ch zmluvných strán

L Predávajúci sa zaväzuje a vyhlasuje, že neuzavrie alebo neuzavrel zmluvu,
a) ktorou by sa zaviazal previesť Predmet kúpy na inú osobu ako na kupujúceho

(ďalej len „tretia osoba");
b) ktorou by sa zaviazal uzavrieť zmluvu o uzavretí zmluvy, ktorá je uvedená v pís-

mene a).
2. Predávajúci vyhlasuje, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nebolo povolené

vyrovnanie, nebolo voči nemu konanie, dohodovacie konanie alebo
reštrukturalizácia, nebol podaný návrh na vyrovnanie a ani nebol podaný návrh na
exekučné konanie a ani nie je v predĺžení.

3. Kupujúci vyhlasuje, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nebolo povolené
vyrovnanie, nebolo voči nemu konanie, dohodovacie

nebol návrh na vyrovnanie a ani podaný návrh na
a ani nie jej predĺžení.

4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva v celom rozsahu zaväzuje právnych nástupcov
zmluvných strán.

5. Predávajúci sa zaväzuje, že umožní oprávneným orgánom verejnej správy vykonať
kontrolu súvisiacu s projektom objednávateľa, na ktorý bol poskytnutý finančný
príspevok, v a za ustanovených v právnych predpisoch Slovenskej
republiky a v právnych Európskych spoločenstiev a únie.

VII
Dôverné informácie

1. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných (bod 2.
tohto článku); tento záväzok zmluvných nie je časovo obmedzený.

2. Dôvernými informáciami sa na účely tejto Zmluvy rozumejú akékoľvek skutočnosti,
informácie a údaje, týkajúce sa tejto Zmluvy vrátane jej príloh, prípadne dodatkov k tejto
Zmluve, rokovaní o tejto Zmluve, alebo ojej a týkajúcich sa obidvoch
zmluvných strán, alebo s nimi súvisiace, ktoré zmluvné strany označili za dôverné
s výnimkou informácií, ktoré sú na osobitných právnych predpisov povinne
zverejňované povinne poskytované strane.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany ďalej tretím osobám a ani neumožnia prístup
tretích osôb k Dôverným Za osoby sa však na účely tohto bodu
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orgánov ch zmluvných strán, zamestnanci ch zmluvných strán
iné mi osoby, a iní poradcovia

ch sú im dôverných informácii
na

Článok VIĎ
Doručovanie

1. Zmluvné sa dohodli, že písomnosť doručovaná v súvislosti so Zmluvou
sa považuje za druhej Zmluvnej :
a) v doručovania prostredníctvom pošty, kuriérom alebo v

doručovania, adresátovi s tým, že v prípade doručovania
prostredníctvom pošty musí byť písomnosť doporučene s doručenkou
preukazujúcou doručenie na podľa bodu 2;

b) V prípade doručovania ako je písomnosť doručovať aj na
ako na 2., ak sa na Zmluvná

v doručenia zdržuje.
Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, je
adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý uplynie úložná
doba pre vyzdvihnutie si zásielky.

2. Pre doručovania sa použijú Zmluvných uve-
v záhlaví tejto Zmluvy, odosielajúcej zmluvnej

novú inú novú určenú
na doručovanie písomností, V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie
písomností na tejto Zmluvy v súvislosti s touto Zmluvou sa príslušná
Zmluvná o informovať druhú
Zmluvnú v je pre doručovanie nová

Zmluvnej písomnosti.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy si za

účelom doručovania písomností prostredníctvom faxu a elektronickej pošty navzájom
písomne oznámia čísla faxov a adresy elektronickej pošty (e-mail); na zmenu čísla faxov
a elektronickej pošty (e-mail) sa primerane použije dojednanie Zmluvných strán podľa
bodu 2. tohto článku.

IX
Odstúpenie od zmluvy

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípadoch podstatného porušenia
zmluvných povinností Kupujúcim.

2. Za zmluvných povinností Kupujúcim sa považuje
zmluvných povinností vyplývajúcich z článku III tejto Zmluvy » ^

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nedošlo k potvrdeniu
Predávajúcim podľa bodu 2 článok IV a ak v lehote určenej v l IV, nebude
Kupujúcemu priznaný nenávratný finančný príspevok na Predmetu kúpy alebo
Kupujúcemu priznaný nenávratný finančný príspevok v
alebo nie na Predmetu kúpy, alebo ak okolnosti,
Kupujúci pri tejto Zmluvy nepredpokladal, Predávajúci na a
súhlasí s tým, že Kupujúci má právo na jednostranné odstúpenie od tejto Zmluvy alebo

objednávky niektorej ucelenej podľa Prílohy č. l tejto
Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde k ukončeniu Zmluvy
nezrealizovania Predmetu kúpy z dôvodov a spôsobom uvedeným v bode
3. tejto časti, nebudú si strany nárokovať voči akékoľvek plnenie, úhradu
škody alebo nákladov s touto Zmluvou.
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5. Odstúpenie od Zmluvy doručením strane.
Doručením účinky tejto Zmluvy v v oznámení.

6. V prípade podstatného Zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť
Predmet kúpy bez jeho pokynov. Všetky
dosiaľ Kupujúcim platby sa za
používanie Predmetu kúpy vo výške v obvyklej výške za obdobie od
Predmetu kúpy do dňa jeho a

7. Kupujúci nesmie Predmet kúpy previesť na inú fyzickú alebo právnickú osobu
splnením záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a ručí kúpy za
záväzkov.

§» Zmluva o prevode Predmetu kúpy na inú fyzickú alebo právnickú osobu bez
Predávajúceho splnením z tejto Zmluvy je právne neúčinná.

X
Záverečné ustanovenia

1. Zmena tejto Zmluvy, okrem prípadov uvedených v tejto Zmluve, je možná len písomnou
dohodou obidvoch zmluvných

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť v akejkoľvek forme, urobia
všetky potrebné úkony a budú postupovať tak, aby neboli ohrozené práva
druhého tejto Zmluvy.

3. Ak ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo alebo neskôr
stratia účinnosť, nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy.
Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ
je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri
uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto brali do úvahy*

4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dve rovnopisy pre Kupujúceho a jeden
pre Predávajúceho.

5. Na vzťahy touto Zmluvou neupravené sa vzťahujú ustanovenia Obchodného
prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

6. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej obidvoma zmluvnými
stranami.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na
toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Teplici, dňa 6.7.2015,

Kupujúci; Predávajúci;

Ing. Ivan Seňko, konateľ
S^AMOZ,

spol. s r.o. Zemplínska Teplica

f fíl $ K3,

" '" ^ '' " '

Ing. Róbert Németh, konateľ
AGROTŔADE GROUP, spol. s r.o.

Rožňava

spol. s r.o.
Šafárikova 124

04801 ROŽŇAVA
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Prfloha č.l Kúpnej zmluvy na kúpu tovaru

kúpnej zmluvy :
MF CENTQRA s príslušenstvom

dodávky; 2 kusy

cena : 270 EUR / ks (komplet)

Technická špecifikácia, výkonové a funkčné charakteristiky, príslušenstvo, podmienky
a služby spojené s dodaním :

MOTOR: AGCO pri 1950 R 120),
3B, Palivová 750 litrov - DEF (AdBlue) 103 litrov, dvojitý suchý vzduchový

filter s predčističom, rotačný vzduchu (cyklón),batéria s
PEE¥ODOVKA : Hydrostatická 4-rýchlostná prevodovka elektronicky cez
Datavíziu II, Heavy Dutý zosilnený koncový prevod
BEZDY : Elektricky ovládané parkovacie brzdy
MIESTO OBSLUHY : Komfortná kabína, Climate Control klimatizácia, kúrenie,
hydrostatické servo riadenie, 3D nastaviteľný stĺpik riadenia, vzduchom odpružená sedačka
vodiča s multifunkčným ovládaním v opierke ruky, spolujazdca s textilným poťahom,
Multiple vonkajšie zrkadlá nastaviteľné, 10 pracovných svetlometov na
kabíne, slnečná clona, osvetlenie podľa dopravných predpisov

: R 32 TL172 vzadu
ZÁSOBNÍK ŽENA : EL nastaviteľný a elektronicky ovládaný krycí plech vyprázdňovacej
závitovky, elektricky ovládaný kryt cez Datavíziu, zásobník 10500 l, rýchlosť
vyprázdňovania 105 l/s, pri 70% a 100% cez
Datavíziu II, osvetlenie zásobníka zrna, vyprázdňovacia závitovka s výsypnou výškou 5 m
s automatikou vyklápania, vežový systém vyprázdňovania a automatika zasúvania rúry
MLÁTENIE : Systém usporiadania kombajnu: mláťacie ústrojenstvo
s nadväzujúcimi vytriasadlami, tangenciálny mláťací bubon 600 mm, 1,68 m,
hmotnosť 320 kg, 8 mlatiek, elektricky ovládaný mláťací 12 priečok, 1,18 m2, odmietací
bubon so 1680 priemer 375 a účinnou 0,39 m2, dvojrýchlostný
rotačný (šírka: 1680 mm, priemer 500 mm) s rýchlonastavením koša, 3
odostňovacie lišty, samostatný domlacovač s výmennými vkladanými
(hladké s výstupkami)
VYTRIASADLA; 8 otvorených päťstupňových vytriasadiel, dĺžka 3,8 m, separačná plocha
7.4 m2

DETIČ SLAMY : Vysokovýkonný osemradový drvič slamy pre (108
nožov) s elektrickým usmerňovačom t ^
ČISTENIE : Elektricky nastaviteľné vrchné a spodné sitá, celková plocha síť 5,3 m2,
vnútorné osvetlenie sít, nastavenie ventilátora, dvojitý ventilátor,
kaskádová spádová doska
ROZMETADLO PLIEV
OVLÁDANIE : elektronický merač výnosov a vlhkomer zrna , výkonový dotykový monitor,
palubný Terminál Datavízia II, prednastavenie výšky rezu, automatické otáčky prihŕňača,

regulácia pojazdovej rýchlosti v závislosti od zaťaženia mlátiaceho bubna
Constant Flow od domlatu, automatika prítlaku na pôdu, predpriprava pre AGCOMMAND®
Telemetriu
ŽACÍ STÔL : 4 reťaze s priečkami, hydraulická reverzácia stola,
kameňov, automatický (výškovo neprestaviteFný), prídavného zdvíhacieho
hydraulického valca pre ťažké stoly, Auto-Guide, žací stôl Powerflow Autolevel 6,80 m
s podávaním pokosenej hmoty poháňanými gumenými priečna závitovka
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žacieho stola, reverzný chod závitovky, nože žacieho stola Schumacher s frekvenciou rezu
1220 rezov/min, redukcia otáčok žacieho stola, Auto Level Control žací stôl - automatické
priečne vyrovnávanie (naklápanie) žacieho stola, sklopný delič stebiel, zdvfliače obilia,
hydraulický pohon prihŕňača, hydraulické nastavenie prihŕňača výškové a vpred/vzad,
zvýšené bočné a zadná stena stolu, pripojenie hydrauliky kombajnu a žacieho stola spoločnou
kockou MultiCoupler, pravá repková zásuvka pre bočnú kosu,
prepravný vozík stola
ROZLIČNE: Rádio, spätný reflektor so zvukovou výstrahou, automatický záves pre príves,
výbava stroja pre prevádzku na pozemných komunikáciách, hasiaci prístroj, na
náradie, 2, bezpečnostné majáky, tlačiareň
GPS prijímač so záznamom polohy l
GSM vysielač sekundových záznamov polohy na centrálny server
Prístup k na serveri počas záruky stroja
Užívateľský software v slovenčine na spracovanie dát s minimálnym výstupom:
- online grafického zobrazenia pozberanej plochy, rýchlosti, úbytku paliva, grafická
identifikateľnosť vynechávok
- tabuľkové výstupy - plošnej výkonnosti, spotreby paliva na plochu
- súhrny výkonov

DODÁVKY:
Záručná doba 12 mesiacov
Dodávka : do 10 dní od objednávky

V Teplici, dňa 6.7.2015.

Kupujúci: Predávajúci:

Ing. Ivan Seňko, kpj&teľ Ing. Róbert Németh, konateľ
StÁMOZ, AGŔOTRADE GROUP,

s r.o. Teplica spol. s r.o. Rožňava

spol.-sr.o.
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