Kúpna zmluva č. Z202031880_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

NOVOVITAL
Hlavné námestie 7, 94035 Nové Zámky, Slovenská republika
34014721
2020143191
SK2020143191
IBAN: SK85 0200 0000 0000 2453 1172
0915751993

Dodávateľ:
Obchodné meno:

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Sídlo:

Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika

IČO:

35786078

DIČ:

2020256436

IČ DPH:

SK2020256436

Bankové spojenie:

IBAN: SK65 1100 0000 0026 2755 5316

Telefón:

0424691174

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Názov : Viacúčelový stroj s nadstavbami typu HAKO Citymaster alebo ekvivalent

Kľúčové slová:

Špeciálne vozidlo na čistenie a údržbu chodníkov, ciest a verejných priestranstiev

CPV:

34144400-2 - Vozidlá na údržbu ciest; 16700000-2 - Traktory/ťahače; 34114000-9 Špeciálne vozidlá; 34144430-1 - Zametacie vozidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Viacúčelový stroj s nadstavbami ( na zabezpečenie zimnej údržby chodníkov a ciest ).
Nadstavby s príslušenstvom pre viacúčelové vozidlo na údržbu chodníkov, ciest a verejných priestranstiev
2. Posypová nadstavba, kompatibilná s nosičom
3. Predná odmetacia kefa
4. Agresívny kartáč na odstránenie buriny -kompatibilný s nosičom
Položka č. 1:

Viacúčelový stroj s nadstavbami ( na zabezpečenie zimnej údržby chodníkov a ciest ).
Nadstavby s príslušenstvom pre viacúčelové vozidlo na údržbu chodníkov,
ciest a verejných priestranstiev

Funkcia
Viacúčelový stroj / samozberný zametací stroj
Posypová nadstavba
Predná odmetacia kefa
Agresívny kartáč na odstránenie buriny
Technické vlastnosti

Jednotka

Viacúčelové vozidlo typu CityMaster alebo ekvivalent

ks
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Minimum

Maximum

Presne
1

Celková dĺžka s prednou zametacou jednotkou

mm

4300

4550

Výška stroja

mm

1950

2000

šírka stroja

mm

1200

1250

Rázvor

mm

1600

1700

Hmotnosť prázdneho stroja

kg

2300

2500

celková maximálna hmotnosť

kg

4-taktný motor, 4-valcový, vodou chladený, spĺňajúci
emisnú normu min. TIER 3 B

kW

55

65

Zdvihový objem

cm3

1950

2000

pracovná rýchlosť

km/h

0

40

Alternátor 12V

Ah

80

85

Palivová nádrž

l

50

65

Zásobník na nečistoty- objem

l

Nádrž na čistú vodu

l

200

zametacia šírka

cm

2200

2500

vnútorný polomer otáčania

mm

1200

1300

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Viacúčelové vozidlo typu CityMaster alebo ekvivalent

Nové - nepoužívané

Viacúčelové vozidlo

Farba ORANŽOVÁ (RAL 2011 )

Univerzálne pneumatiky

225 / 70 R15 C M+S

rezerva

225 / 70 R15 C M+S

Riadenie

Kĺbové riadenie stroja s integrovaným vyrovnávaním výkyvu –
možnosť prejazdu prekážok (cestný obrubník min. 200mm)

Riadenie

Polomer otáčania vonkajší max. 2 800 mm (podľa DIN EN 154
29-1)

Pohon

Plynulá regulácia rýchlosti s 2-mi rýchlosťami – pracovná a
prepravná

Pohon

Hydrostatický pohon permanentný 4x4

kabína

ROPS, bezpečnostná

kabína

1-miestna

kabína

Multifunkčný ukazovateľ pre ovládanie stroja

Kabína

Vzduchom odpružené sedadlo obsluhy s nastavením výšky, šírky a
váhy. Nastaviteľná opierka chrbta, nastaviteľná bedrová opierka,
integrovaný 2 bodový pás2-bodovým bezpečnostným pásom

Kabína

Komfortný stĺpik riadenia - nastaviteľný

Kabína

kúrenie + klimatizácia

kabína

V pravej lakťovej opierka integrované ovládanie s regulátorom a 2
joystckmi

Hydraulika

Nastaviteľné hydraulické čerpadlo od 4 do 32 l/min pre zadnú
(zásobník s turbínou) nadstavbou (195 bar)

Hydraulika

Nastaviteľné hydraulické čerpadlo od 0 do 50 l/min pre prednú
(kefy) nadstavbu (225 bar)

Hydraulika

hydraulický systém naplnený minerálnym olejom

Hydraulika

Multifunkčný joystick pre ovládanie hydraulických funkcií

brzdy

Samostatný brzdový systém nezávislý na hydrostatickom pojazde
min. na jednej náprave

brzdy

Elektro-hydraulická parkovacia ručná brzda

Zásobník

Zliatina hliníka alebo nerez-oceľ, farba ORANŽOVÁ ( RAL 2011 )

Zásobník

Dvojité dno zásobníku

Zásobník

V zásobníku uložená podtlaková hydraulicky hnaná turbína – bez
priameho kontaktu s nečistotami
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3500

1350

Zásobník

Hydraulické vyprázdňovanie – min. výška / hrana 1400 mm

zásobník

Gravitačný obehový vodný systém (recirkulácia špinavej vody) s
min. objemom 100 lit

zásobník

Núdzové vyklopenie zásobníka v prípade poruchy hyd. systému

zásobník

Plnenie normy Eunited PM 10 – certifikát zachytávania jemného
polétavého prachu s minimálnym hodnotením **** (4 hviezdy)

Zametacie ústrojenstvo

2 – kefová predná zametacia jednotka

Zametacie ústrojenstvo

Tanierové kartáče s Ø 900 mm, zmiešaný výplet oceľ /
polypropylén

Zametacie ústrojenstvo

2 kefy samostatne ovládané joystickom z kabíny - šírka a otáčky
kief

Zametacie ústrojenstvo

Obe kefy hydraulicky poháňané s možnosťou regulácie šírky
zametania

Zametacie ústrojenstvo

Sacia hadica uložená medzi kolesami s priemerom 180 mm

Zametacie ústrojenstvo

Sací kanál (savica) uložený na kolieskach pod kabínou, široký min.
500 m, s klapkou pre zber väčších odpadkov

Zametacie ústrojenstvo

Samovťažná ručná teleskopická sacia hadica, s dĺžkou 3,5 m a Ø
min. 125 mm

Ďalšia výbava

Vysokotlaký vodný čistič ( wapka ), integrovaný v zásobníku s
výkonom 13l/min., pri 120 bar, ručná tlaková pištoľ 900 mm, hadica
10 m

Ďalšia výbava

Pracovné svetlá v prednej časti stroja

Ďalšia výbava

Spätná - cúvacia kamera s farebným monitorom v kabine vodiča
pre bezpečné cúvanie ( s IR podporou pre lepšie videnie v noci )

Ďalšia výbava

Druhá prídavná kamera pre monitorovanie sacieho priestoru (
savice )

Ďalšia výbava

Odpružená predná a zadná náprava s vinutými pružinami a tlmičmi

Ďalšia výbava

Predný upínací trojuholník kategórie 0 ( Notnosť min. 600 kg )

Ďalšia výbava

Rýchlovýmenný systém predných a zadných nadstavieb

Ďalšia výbava

príprava pre rádio – káblový zväzok, strešná anténa a 2
reproduktory

Ďalšia výbava

7 PIN – zásuvka pre prepojenie nadstavieb

Ďalšia výbava

odpojovač batérie

Ďalšia výbava

spätné zrkadlá vyhrievané

Ďalšia výbava

Zadné hmlové svetlá - prevedenie LED

Ďalšia výbava

bezpečnostný balík (výstr. trojuhoľník, lekárnička, sada žiaroviek,
refl. vesta)

Ďalšia výbava

Tempomat

Ďalšia výbava

indikátor zaťaženia zadnej nápravy

Ďalšia výbava

signalizácia spätného chodu a spätné svetlo pre optickú a
akustickú výstrahu pri spätnom chode. Možnosť vypnutia signálu (
v priebehu nočnej smeny ).

Ďalšia výbava

Pripojenie k hydrantu pre naplnenie čistej vody do zásobníku

Ďalšia výbava

bezpečnostný – ochranný set zásobníku= stupačka a držiak na
zásobníku + gumové dorazy

Ďalšia výbava - komponenty pre rýchlu výmenu a
odstavenie nadstavieb

Zadný rýchlo-výmenný vozík pre demontáž/montáž zásobníku na
smeti

Ďalšia výbava - komponenty pre rýchlu výmenu a
odstavenie nadstavieb

Odstavné nohy zásobníku na smeti resp. korby

Ďalšia výbava - komponenty pre rýchlu výmenu a
odstavenie nadstavieb

Stojan pre demontáž/montáž a odstavenie prednej 2 - kartáčovej
zametacej jednotky 2

Položka č. 2:

Posypová nadstavba, kompatibilná s nosičom
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Funkcia
Určená na posyp chodníkov ciest a verejných priestrastiev inertným materiálom
Technické vlastnosti

Jednotka

Posypová nadstavba kompatibilná s nosičom

ks

objem zásobníku

l

hmotnosť prázdnej nadstavby

kg

šírka posypu - regulovateľná

m

1-6

rozsah dávkovania - regulovateľný

g/m2

0-100

maximálna zrnitosť posypového materiálu

mm

4

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Posypová nadstavba - NOVÁ ( Nepoužitá )

Áno

Posypová nadstavba

pohon nadstavby - hydraulicky od nosiča nadstavby

Posypová nadstavba

Prevedenie RAL 2011 Oranžová

Posypová nadstavba

Odklopná strecha zásobníka

Posypová nadstavba

Ochranné sito zásobníka

Posypová nadstavba

Výstražný maják na zadnej časti nadstavby

Posypová nadstavba

Prepojenie s nosičom bezodkvapovými rýchlospojkami

Posypová nadstavba

Regulačný ventil na sypači, rýchle vyprázdňovanie

Posypová nadstavba

Množstvo posypu môže byť nastavené z kabíny vodiča

Posypová nadstavba

Vynášanie materiálu špirálovým ( šnekovým ) zásobníkom

Posypová nadstavba

Odstavné nohy ( sada 4 ks )

Položka č. 3:

Minimum

Maximum

Presne
1

600
270

8

Predná odmetacia kefa

Funkcia
Je určená k čisteniu, odmetaniu chodníkov, ciest a verejných priestranstiev od čerstvého sypkého, mokrého či jemne
primrznutého snehu
Technické vlastnosti

Jednotka

Predná odmetacia kefa - komatibilná s nosičom

ks

odpratávacia šírka

mm

1200

otáčky kartáčov - reguľovanteľné

1/min

0-300

hmotnosť

kg

150

160

Uhol natáčania

°

30

40

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Predná odmetacia kefa, NOVÁ( Nepoužitá )

Áno

Predná odmetacia kefa

Pohon nadstavby - hydraulicky od nosiča nadstavby

Predná odmetacia kefa

Hydromotor umiestnený v strede nadstavby ( nie na bokoch )

Predná odmetacia kefa

Prevedenie RAL 2011 Oranžová

Predná odmetacia kefa

Spojovacie zariadenie - trojuholník kategórie 0

Predná odmetacia kefa

Obojstranné pretáčanie

Predná odmetacia kefa

Prepojenie s nosičom bezodkvapovými rýchlospojkami

Položka č. 4:

Minimum

Maximum

Presne
1

1300

Agresívny kartáč na odstránenie buriny -kompatibilný s nosičom

Funkcia
Predná čistiaca hlavica s hydraulickým pohonom od nosiča, riadená joystickom z kabíny vozidla na odstránenie burín, tráv a
porastov z chodníkov, pätníkov, zámkových dlažieb
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Technické vlastnosti

Jednotka

Agresívny kartáč na odstránenie buriny - kompatibilný s
nosičom

ks

Dosah ( vravo alebo vľavo )

mm

Hmotnosť nadstavby

kg

priemer kefy

mm

400

Počet oceľový lán na pracovnej hlavici

ks

40

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Agresívny kartáč na odstránenie buriny, NOVÝ (
Nepoužitý )

Áno

Agresívny kartáč

Pohon nadstavby - hydraulický od nosiča nadstavby

Agresívny kartáč

Hadraulické pretáčanie kartáča vpravo a vľavo s možnosťou
náklonu pracovného kartáča v troch osiach

Agresívny kartáč

Všetky funkcie kartáča ovládané z kabíny vodiča

Agresívny kartáč

Prevedenie RAL 2011 Oranžová

Agresívny kartáč

Odstavný stojan

Agresívny kartáč

Lapač nečistôt - ako súčasť nadstavby

2.3

Minimum

Maximum

Presne
1

1000

1100
185

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
vrátane inštalácie na miesto plnenia .
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu min. 1hodinu
Vrátane ukážky obsluhy a inštalácie na mieste plnenia min. 1 hodín
Všetky tovary musia byť dodané ak o nové tovary - je neprípustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod.
Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (RPVS) v zmysle príslušnej legislatívy.
Predávajúci je povinný pri odovzdávaní vozidla predložiť kupujúcemu všetku dokumentáciu k odovzdanému predmetu
zákazky, návod na obsluhu ( manuál ) v slovenskom alebo v českom jazyku
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní: Technickú ponuku predmetu záakazky,
ktorá musí obsahovať - Názov výrobcu, značku a typ ponúkaného tovaru, podrobný tecnický popis preukazujúci splnenie
zadaných kritérií predmetu zákazky vrátane fotodokumentácie.
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní : autorizáciu zástupcu výrobcu resp.
výrobcu podvozku schválenú MDV SR alebo ekvivaletný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní : rozhodnutie o uznaní typového
schválenia ES podvozku (v prípade hromadného dovozcu - MDV SR, v prípade individuálneho dovozcu - dopravný úrad alebo
ekvivalentný doklad vydaný iným príslušným orgánom členského štátu EÚ).
Úspešný uchádzač doručí verejnému obstarávateľovi najneskôr do 5 pracovných dní : potvrdenie o autorizovanom servise na
všetky časti zákazky ( vrátane nadstavieb )
V prípade nedodržania technických parametrov na predmet zákazky, uvedených v technickej špecifikácii, technických
vlastností a osobitných požiadavok na plnenie objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy a verejný
obstarávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán.
Predávajúci sa zaväzuje najneskôr do piatich (5) pracovných dní po uzavretí Zmluvy uhradiť na bankový účet Kupujúceho
-finančné prostriedky vo výške 20 000,00 EUR ako výkonovú zábezpeku na plnenie predmetu Zmluvy. Táto výkonová
zábezpeka bude zabezpečovať nároky Kupujúceho voči Predávajúcemu v prípade, ak tento nebude plniť záväzky z tejto
Zmluvy riadne a včas
Výkonová zábezpeka môže byť na základe rozhodnutia Kupujúceho použitá na prípadnú náhradu zmluvných pokút,
vzniknutejškody, úrokov z omeškania a iných sankcií a nárokov v prospech Kupujúceho, ktoré mu vzniknú pri porušení Zmluvy
zo stranyPredávajúceho (napr. včasné nedodanie predmetu zmluvy, spôsobilosť prevádzky odo dňa odovzdania predmetu
zmluvy).Zmluvné strany sa dohodli na pokute z omeškania dodávky tovaru vo výške 1000,- € za každý deň
omeškania.Omeškanie sapovažuje za porušenie KZ a dáva kupujúcemu nárok na odstúpenie od zmluvy.
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Výkonová zábezpeka bude do 30 dní po uvedení strojového zariadenia do prevádzky vrátená Predávajúcemu v celej jej
výške,resp. vo výške zníženej o sumu použitú Kupujúcim ako náhrada zmluvných pokút, vzniknutej škody, úrokov z
omeškania ainých sankcií a nárokov v prospech Kupujúceho podľa tejto Zmluvy.Ak sa zníži pôvodná výška výkonovej
zábezpeky vdôsledku jej použitia Kupujúcim podľa Zmluvy, je Predávajúci povinný ju doplniť do jej pôvodnej výšky do 14 dní
od kedy ho o znížení výkonovej zábezpeky Kupujúci písomne informoval.
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
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu 50 % kúpnej ceny do 14 dní odo dňa dodania predmetu zákazky a druhú časť
kúpnej ceny vo výške 50% najneskôr do 30.12.2020.
Požaduje sa záruka na tovar v trvaní 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:

Nitriansky

Okres:

Nové Zámky

Obec:

Nové Zámky

Ulica:

Hl.námestie 7

Čas / lehota plnenia zmluvy:
07.12.2020 10:41:00 - 11.12.2020 10:40:00

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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 107 500,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 129 000,00 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.
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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 03.12.2020 11:38:03
Objednávateľ:
NOVOVITAL
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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