
Kúpna zmluva č. Z201915079_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Zemianska Olča
Sídlo: Hlavná 26, 94614 Zemianska Olča, Slovenská republika
IČO: 00306720
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0357796108

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HANES Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Pri kalvárii 7069/20, 91701 Trnava, Slovenská republika
IČO: 36249297
DIČ: 2020167259
IČ DPH: SK2020167259
Číslo účtu: SK9581300000002108790007
Telefón: 0905494134

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pracovný stroj na údržbu komunikácií (čistiace vozidlo)
Kľúčové slová: pracovný stroj, údržba komunikácií, zametacia nadstavba, polievacie zariadenie
CPV: 34144430-1 - Zametacie vozidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Pracovný stroj na údržbu komunikácií (čistiace vozidlo)

Funkcia

Pracovný stroj na údržbu komunikácií (čistiace vozidlo)

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Výkon motora PS 40

Zdvihový objem motora cm3 2300

Dĺžka vozidla mm 3300

Dĺžka vozidla vrátane kief mm 3700

Šírka vozidla mm 1110

Výška vozidla - bez majáku mm 1930

Pohotovostná hmotnosť kg 2000

Najväčšia prípustná celková hmotnosť kg 3350

Užitočná hmotnosť kg 800

Objem zásobníka na čistú vodu l 220

Objem zásobníka na recyklovanú vodu l 75

Výška vysýpania zásobníka mm 1350
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Šírka vysýpania zásobníka mm 950

Uhol vysýpania zásobníka stupeň 80

Pracovná rýchlosť km/h 0 12

Prepravná rýchlosť km/h 0 25

Stúpavosť % 30

Objem zásobníka na nečistoty z nerezovej ocele m3 1,2 1,5

Plocha oddeľovacieho sita m2 1,4

Výkon ventilátora m3/hod 7500

Plynulá regulácia otáčok bočných kief ot/min. 0 100

Plynulá regulácia otáčok ventilátora ot/min. 0 2900

Priemer kief mm 700

Šírka zametania s dvomi bočnými kefami v rozsahu mm 1 100 – 2 250

Dĺžka - Sacia hadica na lístie m 4

Výstražné osvetlenie - maják kus 1

Elektroinštalácia vozidla V 12

Palivová nádrž l 50

Spotreba pri práci l/MTH 3,3

Spotreba pri prejazdoch l/MTH 4,7

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kategória vozidla PS pracovný stroj samohybný

Nové nepoužívané / Rok výroby 2019

Palivo nafta

Emisná norma podľa súčasných platných noriem

Pohon 4x2

Pojazd hydrostatický

Zametacie agregáty vpredu pred prednou nápravou

Výplet kief jednoducho vymeniteľné jednotlivé zväzky na tanieri

Predná náprava riadená

Kabína
vzduchovo odpružené plne nastaviteľné sedadlo vodiča, výškovo 
nastaviteľná volant vrátane možnosti naklápania, jednoducho 
dostupné ergonomicky umiestnené ovládacie prvky

Kabína dva joystiky pre nezávislé ovládanie ľavej a pravej kefy, rádio,  
klimatizácia

Motor jeden motor pre pojazd a pohon pracovných agregátov

Sacia hadica na lístie umiestnená v zadnej časti vozidla

Vodná hadica s pištoľou pripojená na zásobník s čistou vodou umožňuje polievať, umývať 
vozidlo

Sacia hubica

nerezová, zavesená pred prednou nápravou s pomocnými 
otočnými vodiacimi kolieskami, zdvíhanie / spúšťanie hubice 
hydraulicky ovládané z kabíny, klapka hrubých nečistôt ovládaná 
hydraulicky z kabíny

Sací ventilátor integrovaný v zásobníku na nečistoty, umiestnený v hornej časti 
zásobníka na nečistoty

Multifunkčný displej
minimálne musí indikovať počet motohodín, otáčky motora, 
výstražné kontrolky pre prehriatie hydraulického a motorového 
oleja

Použité materiály odolné voči korózii kabína, nádrž na čistú vodu, zásobník na nečistoty, sacia hubica

Konštrukcia vozidlo ako celok nie nosič výmenných nadstavieb

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

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.

Záruka 24 mesiacov alebo 2000 Mth podľa toho čo nastane skôr.

Pri dodaní je potrebné predložiť návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku.

Pri dodaní je potrebné predložiť Osvedčenie o evidencii II. časť.

Osvedčenie výrobcu, resp. Osvedčenie zástupcu výrobcu vydané Ministerstvom dopravy a výstavby SR pre ponúkaný typ 
pracovného stroja – predložiť do 5 pracovných dní od účinnosti zmluvy.

Od úspešného uchádzača sa požaduje  do 5 dní od účinnosti zmluvy predložiť: technický listu a výkres objemu zásobníka na 
nečistoty podľa DIN EN 15429-1:2008-01.

Od úspešného uchádzača sa požaduje predložiť do 5 dní od účinnosti zmluvy: Certifikáciu stroja PM 2.5.

Od úspešného uchádzača sa požaduje predložiť do 5 dní od účinnosti zmluvy: protokol o priemernej spotrebe paliva stroja (pri 
prejazdoch / pri práci) podľa EN 15429-2.

Cenová ponuka musí byť vrátane dopravy na miesto plnenia.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Zemianska Olča
Ulica: Hlavná 26

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.07.2019 07:00:00 - 31.10.2019 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 67 491,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 80 990,00 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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.
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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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 20.05.2019 08:18:03

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

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