Kúpna zmluva č. Z201823354_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

EURIS, spol. s r.o.
Šafárikova 116 A, 04801 Rožňava, Slovenská republika
31684076
020500735
SK2020500735
SK1709000000000099650125
0903907515

Dodávateľ:
Obchodné meno:

TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s. r. o., organizačná zložka

Sídlo:

Mamateyova 12, 85104 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

45842515

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

+420731655220

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

CNC sústruh

Kľúčové slová:

CNC, sústruh

CPV:

42621100-6 - CNC sústruhy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

CNC sústruh

Funkcia
CNC sústruh s poháňanými nástrojmi a protivretenom určený na výrobu rotačných súčiastok trieskovým obrábaním.
Technické vlastnosti

Jednotka

CNC sústruh (nový) s nasledovnou špecifikáciou:

ks

celková hmotnosť

kg

6500

výška

mm

1900

obežný priemer nad ložami

mm

750

obežný priemer nad suportom

mm

600

priemer sústruženia

mm

350

dĺžka sústruženia medzi hrotmi

mm

750

priemer sústruženej tyče (v hlavnom vretene)

mm

75

priemer sústruženej tyče (v protivretene)

mm

45

zdvih v osi X

mm

250

zdvih v osi Z

mm

800

zdvih v osi B (presun protivretena)

mm

800
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Minimum

Maximum

Presne
1

zdvih v osi C1 (obojsmerné otáčanie hlavného vretena)

stupeň

360

zdvih v osi C2 (obojsmerné otáčanie sekundárneho
vretena)

stupeň

360

rýhcloposuv v osi X/Z/B

m/min.

30/30/30

rýchloposuv otočných osí C1, C2

ot./min.

180

pracovný posuv v osi X/Z -lineárna interpolácia

mm/min.

14000

pracovný posuv osi C - lineárna interpolácia

stupne/min.

4800

hlavné vreteno: otáčky vretena plynule premenné

ot./min.

30

hlavné vreteno: hydraulické skľučovadlo min. 3 čeľuste
skľučovadla, požadovaný priemer

mm

250

hlavné vreteno: sada otočných kalených čelustí

sada

1

hlavné vreteno: sada mäkkých čeľustí

sada

1

hlavné vreteno: os C s plynulým uhlovým polohovaním,
hydraulickým upínaním a rozlíšením

stupeň

0,001

hlavné vreteno: trvalý výkon motora hlavného vretena

kW

18,5

protivreteno: otáčky protivretena plynule premenné

ot./min.

40

protivreteno: hydraulické skľučovadlo min. 3 čeľuste
skľučovadla, požadovaný priemer

mm

170

protivreteno: sada otočných kalených čeľustí

sada

1

protivreteno: sada mäkkých čeľustí

sada

1

protivreteno: os C2 s plynulým uhlovým polohovaním,
hydraulickým upínaním s rozlíšením

stupeň

0,001

protivreteno: trvalý výkon motora protivretena

kW

5,5

protivreteno: max. výkon motora protivretena pod dobu
30 min.

kW

7,5

protivreteno: vyhadzovač obrovkov, pojazd vyhadzovača

mm

120

automatická nástrojová hlava s hydraulickým
blokovaním, počet miest pre upnutie nástrojov

-

12

počet miest v nástrojovej hlave pre poháňané nástroje

-

12

rozmer nástrojov pre sústruženie

mm

25x25

rozmer nástrojov pre vŕtanie (Ø priemer)

mm

50

otáčky poháňaných nástrojov plynule premenné

ot./min.

40

trvalý výkon motora poháňaných nástrojov

kW

1,1

zvýšený výkon motora poháňaných nástrojov po dobu
minimálne 15 min.

kW

5,5

trvalý maximálny krútiaci moment poháňaných nástrojov

Nm

34

zvýšený krútiaci moment poháňacích nástrojov po dobu
minimálne 15 min.

Nm

47

rozsah upínania klieštinami u poháňaných nástrojov priemer

mm

3

typ obrazovky: farebná LCD

palce

10,4

držiak nástrojov pre vonkajšie obrábanie

ks

1

držiak nástrojov pre čelné obrábanie

ks

1

držiak nástrojov pre upichovanie

ks

1

držiak stopkových nástrojov s priemerom Ø 50 mm

ks

2

redukčné vložky pre držiaky stopkových nástrojov (sada
6 ks)

sada

1

redukčné vložky pre slepý držiak stopkových nástrojov
(sada 6 ks)

sada

1

redukčné vložky pre dvojité držiaky stopkových nástrojov
(sada 6 ks)

sada

1
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4000

4500

5000

25

priamy držiak poháňaného nástroja (os X)

ks

2

spätný držiak poháňaného nástroja (os Z)

ks

3

priamy držiak poháňaného nástroja (os X) s prívodom
chladiacej kvapaliny cez nástroj

ks

1

spätný držiak poháňaného nástroja (os Z) s prívodom
chladiacej kvapaliny cez nástroj

ks

1

automatické vysokotlakové chladenie nástrojov, tlak
čerpadla

bar

6

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Cena CNC sústruhu zahŕňa:

priame upínanie nástrojov v nástrojovej hlave; riadiaci systém
FANUC-i series alebo ekvivalent.

Cena CNC sústruhu zahŕňa:

riadiaci systém s dialógovým programovaním v slovenskom alebo
českom jazyku; riadené osi X, Z, C1, C2, B; rozšírená klávesnica;
sledovanie životnosti nástroja; absolutný enkoder.

Cena CNC sústruhu zahŕňa:

šikmé liatinové lože; pásový dopravník triesok s vyústením na
pravej strane stroja; osvetlenie pracovného priestoru; automatické
odoberanie obrobkov - zberacia ruka obrobkov.

Cena CNC sústruhu zahŕňa:

data server s pamäťou min. 1 Gb + interface pre eternet;
automatická nástrojová sonda (tlačítko a funkcia M); zariadenie na
odsávanie emulznej a olejovej hmloviny; odlučovač oleja OIL
SKIMER.

Cena CNC sústruhu zahŕňa:

minimálne 3-farebná signalizácia.

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vrátane dopravy na miesto plnenia (dátum a čas dodania stroja si zmluvné strany dohodnú najmenej 3 pracovné dni
vopred).
2. Vrátane inštalácie a uvedenia do prevádzky na mieste plnenia (max. do 2 týždňov od dodania stroja, vyžaduje sa protokol o
uvedení stroja do prevádzky).
3. Vrátane zaškolenia min. 3 osôb (max. do 2 týždňov od dodania stroja).
4. Spolu so strojom predávajúci odovzdá kupujúcemu všetky dokumenty, ktoré sa k nemu vzťahujú a ktoré sú potrebné na
jeho bezpečnú prevádzku a na výkon vlastníckeho práva a to najmä, nie však výlučne: návod na obsluhu a údržbu stroja (v
slovenskom alebo českom jazyku), podmienky a zásady bezpečnej práce (v slovenskom alebo českom jazyku), protokol o
dodaní stroja (preberací/odovzdávací protokol pri prevzatí stroja), riadne vyplnený "Záručný list" a iné relevantné dokumenty.
5. Faktúru - daňový doklad je dodávateľ oprávnený vystaviť odberateľovi v lehote 14 dní od protokolárne prevzatých
dokumentov uvedených v bode 4.
6. Prevedenie stroja a príslušenstva zodpovedajúce požiadavkám "CE".
7. Záručná lehota 24 mesiacov (začína plynúť dňom uvedenia stroja do prevádzky v mieste plnenia, podľa bodu 2.).
8. V záručnej dobe predávajúci vykoná bezplatne záručné preventívne prehliadky stroja vo výrobcom predpísanom rozsahu
podľa servisného manuálu.
9. V záruke je zahrnuté aj bezplatné dodanie náhradných dielov potrebných na riadne fungovanie stroja ako aj poradenská
starostlivosť o stroj.
10. Vadu stroja je kupujúci povinný písomne reklamovať u predávajúceho. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie
postačí uplatniť reklamáciu faxom na číslo faxu predávajúceho uvedené v záručnom liste, resp. e-mailom na adresu e-mailu
predávajúceho uvedenú v záručnom liste.
11. Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady stroja (v záručnej alebo pozáručnej dobe), predávajúci je povinný
zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na opravu v lehote max. najneskôr do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy.
Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku oznámenom kupujúcim, pričom dni
pracovného voľna a prac. pokoja sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady v
zmysle jeho plného zfunkčnenia na vlastné náklady s odbornou starostlivosťou, najneskôr do 7 prac. dní od nahlásenia vady.
12. Predávajúci po uplynutí záručnej doby garantuje minimálne dodržanie podmienok z bodu 11.
13. Ak je Dodávateľ registrovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Ak objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v
tomto prípade bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona
č. 222/2004 Z.z..
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14. Ak je Dodávateľ registrovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Ak objednávateľ nie je zdaniteľnou
osobou a v tomto prípade bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť
DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
15. Dodávateľ predloží do 7 dní od uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie všetkých technických špecifikácií a
technických vlastností jednotlivých položiek predmetu zmluvy uvedených v tomto opisnom formulári: napr. prospektový
materiál, prospekt, katalóg, technický list a pod., ktorý musí obsahovať technickú špecifikáciu a technické vlastnosti, ako aj
obrázok ponúkaného tovaru, vrátane ponukovej ceny.
(pokračovanie bodu 15) Zároveň predloží zoznam technických špecifikácií a vlastností, kde pri číselne zadanom požadovanom
parametre uvedie ponúkanú hodnotu v číselnom tvare, pri textovom opise požadovaných vlastností uvedie "áno", "nie".
16. Objednávateľ posúdi doklady a dokumenty predložené dodávateľom v zmysle bodu 15. týchto osobitných požiadaviek na
plnenie zmluvy do 7 dní odo dňa ich doručenia. V prípade potreby doplnenia uvedených údajov, resp. spresnenia bude výzva
zaslaná písomne napr. e-mailom.
17. Nesplnenie akejkoľvek funkčnej alebo technickej špecifikácie predmetu zákazky, alebo nedodržanie ktorejkoľvek
podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré
oprávňuje verejného obstarávateľa odstúpiť od zmluvy.
18. Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne oboznámil s osobitnými podmienkami pre plnenie
predmetu zákazky. Kúpna cena je stanovená ako úplná a pevná, zahŕňa kúpnu cenu tovaru, náklady na dopravu s inštaláciou
a zaškolením. Dodávateľ sa zároveň zaväzuje, že dodá všetky komponenty a dokumenty potrebné k bezpečnej prevádzke
sústruhu.
19. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak v rámci kontroly procesu verejného obstarávania zákazky, na základe
ktorej došlo k uzavretiu zmluvy, bolo konštatované porušenie zákona.
20. Pokiaľ je v opisnom formulári uvedený konkrétny výrobca alebo výrobok, uchádzač môže vo svojej ponuke ponúknuť
výrobok od iného výrobcu alebo iný typ (ekvivalentný výrobok), pričom však musia byť zachované minimálne (alebo lepšie)
technické parametre a vlastnosti ako majú výrobky uvedené v týchto predkladaných dokumentoch. Ak sa takýto konkrétny
prípad vyskytuje, tak len z dôvodu zabezpečenia určenia/stanovenia minimálnych kvalitatívnych parametrov, ak to nebolo
možné popísať iným vhodnejším vyčerpávajúcim spôsobom.
21. Predávajúci zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu nepravdivosťou alebo neúplnosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení
predávajúceho v tejto časti VO a z toho titulu následne podpísanej Zmluvy o dodaní stroja s víťazom VO.
22. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
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:

Rožňava

Obec:

Rožňava

Ulica:

Šafárikova 116A

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.06.2018 08:00:00 - 30.11.2018 16:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1,0000

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.
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 134 400,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 161 280,00 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 3.4, 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 30.05.2018 10:38:01
Objednávateľ:
EURIS, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s. r. o., organizačná zložka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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