
Kúpna zmluva č. Z20218209_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Poprad
Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 05801 Poprad, Slovenská republika
IČO: 00326470
DIČ: 2021031144
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK7502000000000024524562
Telefón: 0527167111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Mátl & Bula, spol. s r.o.
Sídlo: Stará pošta 750, 66461 Rajhrad, Česká republika
IČO: 25313568
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: +421608884769

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: ZŠ - Rolba na ľadovú plochu
Kľúčové slová: rolba, úprava ľadovej plochy
CPV: 37481000-3 - Stroje na úpravu ľadovej plochy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Stroj na úpravu ľadu

Funkcia

- stroj slúžiaci na profesionálnu úpravu ľadovej plochy

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Stroj na úpravu ľadovej plochy ks 1

celková hmotnosť stroja s vodou kg 4 300

dľžka stroja so sklopenou snehovou nádržou mm 4 000 4 110

výška stroja s otvorenou snehovou nádržou mm 3 950

šírka stroja mm 2 032 2 240

šírka záberu suportu mm 1 900 2 100

polomer otáčania na vonkajšej strane suportu mm 5 000

objem vodných nádrží l 1 000

objem snehovej nádrže bez komprimácie snehu m3 2,5 2,91

dĺžka náhradného hobľovacieho noža mm 2 100

náhradné hoblovacie nože ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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nepoužívaný tovar áno

rok výroby od roku 2020

typ pohonu zážihový motor na benzín/LPG

zdvihový objem motora/výkon 2000 - 2500 cm3/55-65HP, 2 600 rpm, rozsah výkonu  požadovaný
z dôvodu ekonomickej prevádzky

hydrostatický pohon všetkých štyroch kolies (4x4) áno

kolesá s hrotmi áno

katalyzátor trojcestný

oddelená pracovná hydraulika od pojazdovej áno

parkovacia brzda áno

postranná ometacia kefa áno

bezstratový systém umývacej vody áno

farba stroja biela/modrá

náradie na bežnú údržbu áno

mazací lis/kľúč na kolesá/zdvihák áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1.Dodávateľ do 24 hodín od účinnosti zmluvy oznámi objednávateľovi kontaktné osoby zodpovedné za plnenie zmluvy v 
štruktúre: meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo a mailovú adresu.

2.Záruka na tovar je 24 mesiacov od uvedenia  stroja do prevádzky.

3.Podmienky záručného servisu: nástup na opravu do 48 hodín od nahlásenia závady, odstránenie závady v zákonnej  lehote, 
pokiaľ nebude dohodnuté inak. Záručný servis vrátane materiálu práce, prepravy tovaru a nákladov na servis technika.

4.V prípade neodstránenia závady v zákonnej lehote v čase záruky poskytnutie náhradnej rolby alebo úhrada za zapožičanie   
náhradnej rolby. Po uplynutí záručnej doby za poplatok.

5.Spôsob nahlasovania závad: e-mailom alebo telefonicky.

6.Dodávateľ doručí pri dodávke návod na obsluhu stroja v slovenskom, príp. českom jazyku, podmienky bezpečnosti práce, 
servisnú knižku, technický preukaz, katalóg náhradných dielov.

7.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.

8.Zmluvné strany vyhlasujú, že za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje dodanie Plnenia s akýmikoľvek    
vadami,omeškanie s termínom plnenia a ak ktorákoľvek hodnota parametra   plnenia bude v rozpore s požiadavkami 
špecifikácie podľa tejto zmluvy.

9.V prípade podstatného porušenia zmluvy objednávateľ od zmluvy odstúpi.

10.V cene plnenia musia byť zahrnuté náklady za dodávku, inštaláciu,dopravu, zaškolenie obsluhy, skúšobnú prevádzku  a 
všetky náklady  súvisiace priamo či nepriamo s plnením.

11.Vrátane zaškolenia max. 4 osôb v rozsahu max. 2 hodiny, vrátane skúšobnej prevádzky dvoch motohodín.

12.Dodávateľ je povinný dodať  predmet zákazky/plnenia nový, nesmie byť pred dodaním používaný alebo opotrebovaný.

13.Ak je Dodávateľ identifikovaný 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. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/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..

14.Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po odovzdaní a prevzatí tovaru . Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú 
zmluvnú cenu na základe faktúry vystavenej dodávateľom do 30 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa.

15.Prílohou faktúry bude preberací protokol a dodací list potvrdený oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

16.Zmluvné pokuty:

16.1 Objednávateľ môže v prípade, ak dôjde zo strany Dodávateľa k podstatnému porušeniu zmluvných podmienok zmluvy 
uplatiť zmluvnú pokutu:

a) za každé podstatné porušenie zmluvy, definované v OPET-e, a to vo výške 1000 eur za každé podstatné porušenie    
zmluvnej podmienky uvedenej v OPET-e samostatne, najviac však spolu 5000 eur
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b) jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške 5000 eur, ak Objednávateľ z titulu podstatného porušenia zmluvy, zmluvných    
podmienok spôsobených zo strany Dodávateľa uplatní inštitút odstúpenia od zmluvy.

16.2 Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o jej úhradu Dodávateľovi.

17.Ukončenie zmluvy môže nastať:

a) riadnym splnením predmetu zákazky

b) dohodou zmluvných strán ku dňu určenom v dohode

c) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok

d) odstúpením od zmluvy z dôvodov a za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach OPET-u

- ukončenie zmluvy podľa tohto bodu nastane po uplynutí 30 dňovej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od nasledujúceho 
dňa podoručení výpovede dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybností sa za deň doručenia považuje tretí deň od 
odoslania    písomnej výpovede Dodávateľovi.

18.Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné vzťahy neupravené v tejto dohode sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec:
Ulica: Nábrežie Jána Pavla II .  2802/3 

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.05.2021 08:00:00 - 01.12.2021 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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 103 582,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 124 299,00 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.
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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 04.05.2021 11:40:01

Objednávateľ:
Mesto Poprad
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Mátl & Bula, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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