Kúpna zmluva č. Z201927172_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

NOXWEL spol. s r.o.
Gorkého 337, 07801 Sečovce, Slovenská republika
36572594
2021744098
SK2021744098
+ 421 905508159

Dodávateľ:
Obchodné meno:

INDUSTRIE PARTNER, s.r.o.

Sídlo:

Fučíkova 1136/3, 97701 Brezno, Slovenská republika

IČO:

36019801

DIČ:

2020083692

IČ DPH:

SK2020083692

Číslo účtu:

SK09 0900 0000 0000 7989 4376

Telefón:

0903 517645

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Hydraulický CNC ohraňovací lis

Kľúčové slová:

ohraňovanie, lis, CNC

CPV:

42636100-4 - Hydraulické lisy; 42638000-7 - Kovoobrábacie centrá; 42630000-1 Kovoobrábacie stroje; 42633000-2 - Ohýbacie, skladacie, vyrovnávacie alebo
vyhladzovacie stroje; 51500000-7 - Inštalácia strojov a zariadení

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Hydraulický CNC ohraňovací lis

Funkcia
Hydraulický CNC ohraňovací lis pre potreby objednávateľa
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

kus

Ohýbacia dĺžka

mm

4050

Lisovacia sila

kN

3200

CNC riadené osi ( Y1, Y2: baran, X, R: zadný doraz )

ks

4

Rozovretá výška

mm

630

Baran: približovacia rýchlosť

mm/s

140

Baran: spätná rýchlosť

mm/s

140

Baran: zdvih

mm

370

Vyloženie

mm

400

Výkon elektromotora

kW

Zadný doraz: prestavenie v osi X

mm
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Minimum

Maximum

Presne
1

30
800

Zadný doraz: rýchlosť prestavenia v osi X

mm/s

500

Zadný doraz: prestavenie v osi R

mm

250

Zadný doraz: rýchlosť prestavenia v osi R

mm/s

350

Počet dorazových palcov vedených v dvoch bodoch

kus

2

Stôl lisa: výška od podlahy

mm

850

Stôl lisa: šírka vrchnej dosky

mm

Predné podpery plynule prestaviteľné, vedené v dvoch
bodoch

počet

2

Hmotnosť stroja

kg

22000

Hydraulický olej viskozitný index (ISO 2909) min. 143,
podľa noriem EATON VICKERS 694 a ISO 11158 ( HV
fluids )

liter

390

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Hydraulická kompenzácia priehybu stola CNC riadená v
reálnom čase

áno

Upínanie lisovníkov manuálne systém Promecam

áno

Upínanie lisovníc manuálne

áno

Automatický mazací system vedení barana

áno

Riadiaci systém s min. 17” 2D dotykovou obrazovkou

áno

Bezpečnosť: bočné kryty a zadná optoochrana kategórie
4

áno

Bezpečnosť: laserová ochrana rúk operátora manuálne
nastaviteľná podľa výšky lisovníka

áno

Ovládanie chodu barana: nožný ovladač

áno

Základné nástrojové vybavenie: lisovník 85°/R3, L=4000
mm segmentovaný

áno

Základné nástrojové vybavenie: lisovnica 4V ( 60, 80,
100, 120 ) - 85°, L=4000 mm segmentovaný

áno

Záruka

24 mesiacov

Sprievodná technická dokumentácia v slovenskom alebo
českom jazyku

áno

Základový plán v predstihu min. 4 týždne pred dodávkou

áno

Plán pripojenia k elektrovodnej sieti v predstihu min. 4
týždne pred dodávkou

áno

Preprava do miesta dodania

áno

Uvedenie do chodu v mieste dodania

áno

Školenie obsluhy

áno

Špeciálna lisovnica s výklopnými valčekmi na ohýbanie
nerezových plechov bez zanechávania stôp na materiáli
pre hrúbky plechov do 4 mm, , L=4000 mm
segmentovaný

áno

Lisovník 35°/R5, L=4000 mm segmentovaný vrátane
pravého + ľavého rohu

áno

Lisovník 26°/R3, L=4000 mm segmentovaný vrátane
pravého + ľavého rohu

áno

Lisovník 30°/R3, L=4000 mm segmentovaný vrátane
pravého + ľavého rohu

áno

Lisovník labutí krk, 88°/R0.8, H=145 L=4000 mm
segmentovaný vrátane pravého + ľavého rohu

áno

Lisovnica 4V - 85°/ 35, 85°/ 50, 88°/ 16, 88°/ 20, L=4000
mm segmentovaná

áno

Držiak pre lisovnice 60 mm, L=4100 mm

áno
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1050
220

430

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
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 7
dní od uzatvorenia zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Školenie obsluhy
Úspešný uchádzač (Dodávateľ) je tiež povinný spolu s dodaným tovarom dodať: návod na obsluhu a údržbu v slovenskom
jazyku a ďalšie doklady, potrebné pre prevádzku zariadenia podľa všeobecne záväzných predpisov a noriem platných v čase
dodania tovaru.
Dodávateľ je povinný dodať Odberateľovi pracovný stroj v množstve a akosti podľa podmienok tejto Zmluvy a plne funkčný a
spôsobilý na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy danej pracovného stroja vrátane dokumentácie.
Platobné podmienky: 30% z kúpnej ceny do 10 dní od účinnosti zmluvy, 50% z kúpnej ceny do 10 dní po dodaní do miesta
dodania, 20% z kúpnej ceny do 10 dní od uvedenia do prevádzky a podpísaní preberacieho protokolu
Dodávateľ môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné plnenie. Ekvivalentom sa rozumie rovnocenná náhrada. Dodávateľ môže
ponúknuť aj kvalitatívne lepšie plnenie.
Schválenie Zákazky v rámci kontroly oprávneným orgánom (poskytovateľom regionálneho príspevku) je podmienkou
nadobudnutia účinnosti Zmluvy
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou Tovaru, vykonaním Diela a poskytovaním Služieb
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku uzavretej Objednávateľom ako
prijímateľom regionálneho príspevku za účelom financovania predmetných Tovarov, Diela a Služieb, a to zo strany
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR.
Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného
obstarávania poskytovateľom regionálneho príspevku príspevku
V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom regionálneho príspevku, objednávateľ si vyhradzuje
právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar podľa zmluvy do 60 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Túto skutočnosť oznámi oznámi
objednávateľ dodávateľovi do 2 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy.
Záruka na zariadenie minimálne 24 mesiacov
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Trebišov

Obec:

Vojčice

Ulica:

Majerská 702

Čas / lehota plnenia zmluvy:
15.10.2019 00:00:00 - 31.01.2020 14:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
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3.4

Jednotka:

komplet

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 120 000,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 144 000,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 13.09.2019 14:38:01
Objednávateľ:
NOXWEL spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
INDUSTRIE PARTNER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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