Kúpna zmluva č. Z202117150_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.
Nám. slobody 10, 90901 Skalica, Slovenská republika
34140590

+421 34 664 8336

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Ice Professional s.r.o.

Sídlo:

Boční 200/7, 712 00 Ostrava, Česká republika

IČO:

04875320

DIČ:

CZ04875320

IČ DPH:

04875320

Bankové spojenie:

IBAN: CZ1055000000006037763287, BIC: RZBCCZPP

Telefón:

+420604756242

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Elektrická rolba na úpravu ľadovej plochy pre zimný štadión

Kľúčové slová:

elektrická rolba

CPV:

34114000-9 - Špeciálne vozidlá; 37481000-3 - Stroje na úpravu ľadovej plochy;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Elektrická rolba

Funkcia
Zadávateľ požaduje dodávku 1 kusu novej, nepoužitej elektrickej rolby na úpravu ľadovej plochy pre zimný štadión podľa
technickej špecifikácie. Technika musí spĺňať všetky podmienky dané slovenskými normami a európskou legislatívou.
Zadávateľ požaduje kompletnú dodávku.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Pohon:

elektrický batériový, AC pohon

Počet úprav:

min. 27 na jedno nabitie

Celková hmotnosť:

max 5500 kg

Nádrž na vodu:

min. 1000 litrov

Zásobník na sneh - fyzický:

min. 3 m3

Výška stroja:

max. 2600 mm

Výška pri zdvihnutí korby:

max. 2900 mm

Hobľovací nôž (šírka):

min. 2100 mm

Celková šírka rolby:

max. 2.500 mm
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Maximum

Presne

Jazdný pohon:

2.3

plynule riadený elektrický pojazd s pohonom všetkých kolies 4x4 –
AC (asynchronný motory), min. 2 pojazdové motory

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Súčasť dodávky vždy bude – štandardné vybavenie:
Zásobník na vodu a sneh z nerezovej ocele alebo PE
Ukazovateľ prietoku a hladiny vody
Voliteľné množstvo prietoku vody od 10 % do 100 % podľa rýchlosti pojazdu, proporcionálne dávkovanie vody
Automatický STOP ventil umožňujúci voliteľné nastavenie objemu napúšťanie nádrže na vodu v rozsahu 0-100%
Ukazovateľ teploty vody v nádrži
Ukazovateľ intervalu servisnej prehliadky
Digitálne nastavenie hobľovacieho noža
Odpružené výškovo nastaviteľné sedadlo šoféra
Posilňovač riadenia
Pneumatiky opatrené hrotmi na ľad
Jednoduchý prístup k priestoru pohonných agregátov
Odpružený boční orezávač ľadu umiestnený medzi nápravami, výškovo nastaviteľný z miesta šoféra
Odpružený zametač snehu okolo mantinelov, umiestnený medzi nápravami
Zametač a orezávač môžu pracovať samostatne
Trakčný akumulátor kapacita min. 750Ah, centrálne doliatie, vysokofrekvenčná nabíjačka s nabíjacím protokolom
umožňujúca nabitie za 6-8 hod., batérie s jednoduchým systémom výmeny
Transportní vozík na batérie
Systém rýchlej a bezpečnej výmeny nožov z boku hobľovacieho zariadenia, hydraulické uchytenie noža
Materiál suportu z nerezové oceli
Prední ľavé a pravé spätné zrkadlo
Výstražný maják, zvukový signál pri cúvaní a otvorení predného veka
Predné pohybové senzory
Proporcionálne nanášanie vody
Samostatné automatické zdvíhanie nanášanej utierky
Oplachy vertikálneho a horizontálneho šnekového dopravníku
Oplachy kolies
Súčasť dodávky:
3 ks hobľovacích nožov
2 ks stierajúce utierky
Rezervné koleso s nastrelenými hrotmi
Návod na použitie vozidla (manuál) v českom alebo slovenskom jazyku
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia, súčasť predania bude kvalifikované zaškolenie obsluhy a predvedenie stroja.
Dodaný stroj bude nový, nepoužitý, všetky príslušenstvá sú v továrenskom prevedení.
Stroj musí byť bez ďalších úprav schopný prevádzky podľa platnej legislatívy a technických noriem SK.
Zadávateľ požaduje poskytnutie záruky na stroj i na batérie 60 mesiacov
Pravidelné garančné prehliadky budú súčasťou ceny stroja
Pokiaľ nedôjde k odstráneniu vady do 3 pracovných dní od nahlásenia, je dodávateľ povinný poskytnúť náhradný stroj
rovnakej špecifikácie, a to bezplatne až do doby odstránenia vady.
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Zadávateľ požaduje poskytnutie záručného a pozáručného servisu uskutočneného v mieste dodania stroja do 24 hodín od
nahlásenia vady alebo poruchy, prevedeného odborným servisným strediskom autorizovaným výrobcom stroja.
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:

Trnavský

Okres:

Skalica

Obec:

Skalica

Ulica:

Zimný štadión , Clementisova 50

Čas / lehota plnenia zmluvy:
15.11.2021 11:00:00 - 30.11.2021 11:00:00

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 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 130 800,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 21,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 158 268,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117150

V Bratislave, dňa 23.08.2021 14:38:01
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Objednávateľ:
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Ice Professional s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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