
Kúpna zmluva č. Z20218284_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Sídlo: Parková 13, 95193 Topoľčianky, Slovenská republika
IČO: 31447708
DIČ: 2020412196
IČ DPH: SK2020412196
Bankové spojenie: IBAN: SK602000000000005405162
Telefón: 0905657927

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: EMATECH, s.r.o. 
Sídlo: Piešťanská 3/3, 95605 Radošina, Slovenská republika
IČO: 31413919
DIČ: 2020419588
IČ DPH: SK2020419588
Bankové spojenie: IBAN: SK52 0200 0000 0000 1730 1192
Telefón: 0905247583

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Teleskopický manipulátor
Kľúčové slová: Teleskopický manipulátor
CPV: 44423300-4 - Zariadenia na manipuláciu s tovarom; 42419900-5 - Časti navíjacích 

mechanizmov a ostatných zdvižných alebo manipulačných zariadení; 42419000-6 - Časti 
zdvižných a manipulačných zariadení; 42418500-4 - Mechanické manipulačné zariadenia; 
42418900-8 - Mechanizmy na nakladanie alebo manipuláciu; 42410000-3 - Zdvižné a 
manipulačné zariadenia; 42400000-0 - Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti; 
16800000-3 - Časti poľnohospodárskych a lesníckych mechanizmov; 16810000-6 - Časti 
poľnohospodárskych mechanizmov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Teleskopický manipulátor

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Teleskopický manipulátor ks 1

Výkon motora kW 100

objem motora cm3 4500

počet valcov v motore ks 4

Palivová nádrž l 140

nosnosť na ramene kg 4000

výška zdvihu od zeme na paletových vidlách m 7

Celková dĺžka stroja s nosičom náradia, bez pripojeného
náradia mm 5000
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Počet prevodových stupňov počet 2

Maximálna rýchlosť km/h 40

Hydraulické čerpadlo s výkonom l/min 120

Pracovný tlak hydrauliky bar 210

hydraulický okruh na konci ramena počet 1

Manipulačná lopata na ľahké materiály s hardox 
vymeniteľným bitom l 2000

Šírka lopaty na ľahké materiály mm 2400

Šírka pneumatík mm 450

Záručná doba mesiac 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Hydrostatický pohon áno

Zmena smeru jazdy pod zaťažením s ovládaním pod 
volantom aj na joysticku áno

Zmena rýchlosti pojzadu nezávisle na otáčkach motora áno

Automatické pridávanie otáčok motora pri používaní 
hydraulického ramena áno

Uzávierka zadného diferenciálu áno

Nápravy so suchými kotúčovými brzdami áno

Hydraulické čerpadlo s funkciou Load Sensing áno

reverzný chod ventilátora áno

pracovné svetlá na kabíne vpredu a vzadu áno

Stály pohon všetkých štyroch kolies áno

Dvojsekciový výložník áno

Kompletné vedenie hydraulických hadíc a káblov vo 
vnútri výložníka áno

hydraulické zamikanie náradia na nosič z kabíny vodiča áno

Homologizácia pracovný stroj áno

Klimatizácia áno

Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča áno

Stierač predného aj zadného okna áno

Rádio áno

Núdzový ťažný záves vzadu áno

Výbava pre prevádzku na pozemných komunikáciách áno

1 pár paletizačných vidiel áno

Pneumatiky radialnej konštrukcie áno

Návod na obsluhu áno

Uvedenie do prevádzky áno

Upínacia doska na jestvujúce náradie merlo áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Dodanie do 10 dní od účinnosti zmluvy

Názov Upresnenie
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2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Zlaté Moravce
Obec: Topoľčianky
Ulica: Parková 13

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.05.2021 07:00:00 - 25.05.2021 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kusvo
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: 73 990,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 88 788,00 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 07.05.2021 15:38:02

Objednávateľ:
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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