
Kúpna zmluva č. Z20212939_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Oščadnica
Sídlo: Nám. M. Bernáta 745, 02301 Oščadnica, Slovenská republika
IČO: 00314170
DIČ: 2020421513
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK6211000000002924871913
Telefón: 0414382121

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Slavka Ivanová-Štýl
Sídlo: Sládkovičova 1970/12, 09302 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 41803523
DIČ: 1075537441
IČ DPH: SK1075537441
Bankové spojenie: IBAN: SK24 1100 0000 002625018728
Telefón: 0905357375

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Špeciálny prepravník na zber triedeného odpadu
Kľúčové slová: Príves, Vozidlo, komunálne vozidlo, technické služby
CPV: 34144000-8 - Motorové vozidlá na špeciálne účely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu); 34200000-9 - Karosérie vozidiel, prívesy alebo návesy
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Príves - Špeciálny prepravník určený na komunálne účely

Funkcia

Špeciálny prepravník určený na prepravu odpadového materiálu, kategórie R3a.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Nový príves ks 1

Celková dĺžka mm 5300 6300

Celková šírka mm 2100 2200

Celková výška mm 2400 2600

Ložná plocha: dĺžka mm 4500 5000

Ložná plocha: šírka mm 2100 2200

Výška od zeme mm 580

Hmotnosť: celková kg 5000

Hmotnosť: Pohotovostná kg 1200 1500

Celkový objem ložnej plochy m3 20

Pojazdová rýchlosť km/h 35
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Príves sa skladá z pevnej ložnej plochy z vodovzdornej 
preglejky a bočníc vyplnených zváranou sieťou s okami 
max. 100x100, prierez sieťoviny min. 5 mm.

áno

Súčasťou prívesu musia byť i 2 kusy otypovaných 
nášlapov (stupačiek) v zadnej časti prívesu doplnené 
vhodnými držadlami pre obsluhu prívesu.

áno

Ťažný prostriedok: traktor Áno

Spojovacie zariadenie: oko Ø40 mm Áno

Brzda parkovacia: mechanická Áno

Brzdy prevádzkové: vzduchové Áno

Farba oranžová. Áno

1ks rezervného kolesa Áno

Elektroinštalácia 12 V Áno

K prívesu dodať technický preukaz, návod na obsluhu a 
prehlásenie o zhode. Áno

Príves (a každý jeho komponent). Musí spĺňať všetky podmienky vyplývajúce z právnych noriem SR 
a EÚ

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Zaškolenie obsluhy v počte min. 5 osôb s odovzdaním sprievodnej dokumentácie v jazyku slovenskom pozostávajúcej z 
návodov na obsluhu a údržbu a servisnej dokumentácie.

Príves musí spĺňať podmienky pre prevádzku na pozemných komunikáciách v SR podľa platných právnych noriem vrátane 
hygienických.

Záruka: min. 24 mesiacov na kompletný príves a jeho vybavenie. Zabezpečenie záručného a pozáručného servisu po celú 
životnosť stroja.

Požaduje sa predložiť potvrdenie o možnosti servisu prívesu v autorizovanom servise v Slovenskej republike a to do 7 dní od 
uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť rozpis ceny v zložení : cena bez DPH, DPH, cena s DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy. 

Požaduje sa predložiť do 7 dní od uzavretia zmluvy výrobný výkres resp. rozmerový nákres jednoznačne zobrazujúci dĺžkové 
a výškové dispozície kompletného prívesu  s uvedením kót (šírka výška, dĺžka).

Požaduje sa predložiť do 7 dní od uzavretia zmluvy Certifikáty, resp. Vyhlásenie o zhode. Príves musí byť certifikovaný a bez 
zásahov do konštrukcie

Kupujúci požaduje do 7 dní od uzatvorenia zmluvy zaslať produktový (technický) list (katalóg) prívesu.

Kupujúci má právo odmietnuť prebrať príves v prípade, že nespĺňa akýkoľvek z parametrov definovaných v tomto 
objednávkovom formulári a zmluve. Takéto konanie kupujúceho nezakladá právo predávajúceho na náhradu škody. V prípade,
že predávajúci dodá príves, ktorý nespĺňa parametre definované v tomto objednávkovom formulári a zmluve má kupujúci 
právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 5 % z kúpnej ceny.

Plnenie zmluvy je podmienené kladným uznesením obecného zastupiteľstva (súhlasom s kúpou v cene, ktorá bude výsledkom
verejného obstarávania).

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Nakres.pdf Nakres.pdf

III. Zmluvné podmienky
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3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Čadca
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.03.2021 13:59:00 - 21.05.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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: 6 423,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 708,00 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 23.02.2021 14:38:01

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

Dodávateľ:
Slavka Ivanová-Štýl
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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