Kúpna zmluva č. Z201814497_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava, Slovenská republika
35919001
2021937775
SK 2021937775
SK3011110000006624859013

Dodávateľ:
Obchodné meno:

MMJ Trade s.r.o.

Sídlo:

Dukelských hrdinov 143/16, 96001 Zvolen, Slovenská republika

IČO:

36057487

DIČ:

2020072714

IČ DPH:

SK2020072714

Číslo účtu:

SK64 5200 0000 0000 1231 3442

Telefón:

0905837110

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Rýpadlo-nakladač

Kľúčové slová:

Čelné lopatové nakladače s hĺbkovou lopatou

CPV:

43251000-7 - Čelné lopatové nakladače s hĺbkovou lopatou; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

RÝPADLO NAKLADAČ

Funkcia
Nákup 2 ks nových rýpadiel-nakladačov s charakteristikou a parametrami podľa technickej špecifikácie.
Súčasťou plnenie predmetu zákazky je doprava na určené miesto plnenia, odovzdanie zariadenia so zaškolením obsluhy,
vystavenie dokladu "Osvedčenie o evidencii, časť II."
Rýpadlo-nakladač musí spĺňať podmienky legislatívy platnej v čase realizácie dodávky umožňujúce ich riadne prevádzkovanie
na pozemných komunikáciách.
Objednávateľ požaduje registráciu vonkajšej prestavby (oranžový maják na kabíne) v technickom preukaze na okresnom
úrade.
Rýpadlo-nakladač v počte 2 ks sa požaduje s nasledovnou charakteristikou a parametrami:
- Motor: FPT F5BFL413B, Turbo preplňovaný, naftový motor s medzichladičom, vstrekovaním High Pressure Common Rail,
objemu 3,4 l, výkon 72 kW, (97 HP), max. krútiaci moment 456 Nm (pri 1400 ot/min), redukcia emisií katalitickou redukciou
(AdBlue), bez filtra pevných častíc
- prevodovka mechanická PowerShuttle alebo automatická PowerShift
- ovládanie podkopu pákami
- náhon všetkých kolies, predné riadené kolesá
- hydraulický systém Load sensing s kompenzáciou tlaku
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- hydraulické čerpadlo zubové alebo s variabilným prietokom
- zadná náprava s viacdiskovými brzdami a uzávierkou diferenciálu
- predný výložník s paralelnou kinematikou (Tool Carrier)
- automatický návrat lopaty do nakladacej polohy
- podkop s bočným posuvom
- CE certifikácia pre EU
- DeLuxe sedačka s bezpečnostným pásom (mechanicky odpružená)
- doplnkové pracovné svetlá na kabíne (2 predné, 2 zadné, 2 bočné)
- rotačný maják
- odhlučnená kabína ROPS/FOPS s kúrením
- schránka na náradie a sada náradia
- dvojitá batéria 12V 60AH 600A
- predná náprava s prevodom 14,3:1 (pre kolesá 18“)
- prevodovka PowerShuttle 4+4 (mechanické radenie stupňov + elektrické prepínanie smeru jazdy)
- max. rýchlosť jazdy 40 km/h
- 7-sekciový rozvádzač hydrauliky zadného podkopu
- ovládanie podkopu pákami, usporiadanie ISO
- hydraulika pre nakladaciu lopatu 4x1 / 6x1
- poistné ventily nôh stabilizátora
- mechanické zaistenie podkopu v prepravnej polohe
- zubové hydraulické čerpadlo
- predné závažie HEAVY (420 kg)
- teleskopické podkopové rameno typ „DNA“
- kolesá zadné 16.9-28 SLR4 SOLIDEAL
- kolesá predné 12.5-18 SLR4 SOLIDEAL
- predné blatníky
- nápisy a dokumentácia SK
- EU homologácia pre jazdu po pozemných komunikáciách
- nohy stabilizátora kovové (pre terén)
- štandardné mazadla
Doplnková výbava ponúkaného stroja :
- Super DeLuxe sedačka (vzduchom odpružená)
- hydraulické zámky valcov lopaty 4x1 / 6x1 200,- hydraulické zaistenie podkopu v prepravnej polohe
- tlmenie dorazov otoče podkopu
Ďalšie požadované vlastnosti:
Hydraulické valce otáčania zadného podkopového zariadenia s tlmením dorazu v krajnej polohe
Bezpečnostná kabína spĺňajúca normy FOPS + ROPS s vykurovaním
Cestná svetelná výbava
Oranžový maják na kabíne (zapísanie do technického preukazu).
Predpríprava na EČV s osvetlením
Magnetické výstražné majáky na kabíne po obidvoch stranách
Zvuková výstražná signalizácia spätného chodu
Elektronické zabezpečovacie zariadenie proti krádeži
Vybavenie stroja náradím: podkopová lopata 610 mm
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Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

maximálny výkon motora

kW

80

89

maximálny krútiaci moment motora

Nm

450

motor spĺňajúci emisnú normu

stupeň

Stage IV Final

objem nádržky na kvapalinu AdBlue

l

13

objem motora

l

prepravná rýchlosť

km/hod.

35

rok výroby

rok

2017

rozmer predných pneumatík

palec

18

rozmer zadných pneumatík

palec

28

hydraulický systém s uzatvoreným stredom a piestovým
čerpadlom

l/min.

163

výkyv prednej nápravy

°

22

prevádzková hmotnosť stroja

kg

8 900

9 200

objem palivovej nádrže

l

130

150

pracovné svetlomety predné

ks

4

pracovné svetlomety zadné

ks

4

pracovné svetlomety bočné

ks

2

výška čapu prednej lopaty

mm

3 455

nosnosť v prednej lopate 6 v 1

kg

4 600

maximálna hĺbka výkopu zadným ramenom

mm

5 400

5 700

maximálna výklopná výška zadnej lopaty

mm

4 800

4 850

maximálna rypná sila zadnej lopaty

kN

53

55

maximálna rypná sila zadného ramena

kN

33

35

Celková šírka s lopatou

mm

2 350

2 450

Celková výška

mm

3 500

Celková dĺžka s lopatou

mm

5 800

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Motor

dieselový s turbodúchadlom, vstrekovaním Common Rail

Motor

systém redukcie emisií bez použitia časticového filtra (DPF)

Prevodovka

manuálne radenie prevodových stupňov, 4 rýchlosti dopredu a 4
rýchlosti dozadu

Prevodovka

elektrické prepínanie zmeny smeru jazdy, pákou pod volantom

Pohon

na obidve nápravy s možnosťou voľby 2/4 WD

Predná náprava

riadená, výkyvná

Zadná náprava

so 100 % uzávierkou diferenciálu s elektro-hydraulickým
ovládaním

Blatníky kolies

na prednej a zadnej náprave

Predný nakladací výložník

s kinematikou s paralelným zdvihom, funkciou návratu do
nakladacej polohy a plávajúcou polohou

Predný nakladací výložník

s funkciou tlmenia výkyvu počas jazdy, s automatickým zapínaním
a vypínaním

Čelná nakladacia lopata

viacúčelová, otvárateľná, so zubami a paletizačnými vidlami (6 v 1)
s objemom min. 1,0 m3

Zadné podkopové zariadenie

stranovo-prestaviteľné, s teleskopicky výsuvnou násadou,
mechanickým ovládaním, usporiadanie ISO

Zadné podkopové zariadenie

zaistené proti pohybu v prepravnej polohe, s elektro-hydraulickým
ovládaním zaistenia vypínačom v kabíne stroja

Sedačka vodiča

komfortná, vzduchom odpružená
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Presne

3,6
40

Stabilizačné podpery

s hydraulickými poistnými ventilmi a vymedzovaním vôle v
pozdĺžnom aj priečnom smere

Sklá kabíny

ploché

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého a neprihláseného zariadenia
Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je vyhotovenie a dodanie písomnej dokumentácie súvisiacej s predmetom zmluvy
(preberací-odovzdávajúci protokol, protokol o zaškolení obsluhy, návod na obsluhu a údržbu, servisná knižka, certifikát o
zhode COC, vyhotovenie technického osvedčenia prídavných zariadení).
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenie obsluhy
Požadovaná záruka je min. 24 mesiacov.
Cena musí zahŕňať všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním zariadenia na objednávateľom určené miesto plnenia a
zaškolením obsluhy.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy, a to kontaktnej osobe objednávateľa.
Dodávateľ oznámi objednávateľovi (telefonicky, emailom) min. 3 pracovné dni pred dodaním zariadenia presný termín
dodania.
Úhrada za predmet plnenia zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Cena bude uhradená
jednorázovo na základe dodávateľom vyhotovenej a doručenej faktúry.
Splatnosť faktúry je min. 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, pričom za jej doručenie sa považuje deň doručenia
faktúry elektronicky na adresu kontaktnej osoby objednávateľa.
Dodávateľ sa zaväzuje poslať vyhotovenú faktúru v listinnej podobe poštou na adresu sídla objednávateľa a súčasne aj
elektronicky na emailovú adresu kontaktnej osoby objednávateľa, a to bezodkladne po jej vystavení. Dodávateľ vyhlasuje, že
obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou poslanou v elektronickej podobe.
Faktúra dodávateľa musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov.
Zariadenie musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať zariadenie a v prípade dodávky iného zariadenia toto zariadenie
neprevziať.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok
Predávajúci je povinný najneskôr do 5 pracovných dní od účinnosti zmluvy predložiť kupujúcemu nasledovnú písomnú
dokumentáciu:
- podrobná špecifikácia rýpadla - nakladača (výrobca, značka, typ) v rozsahu propagačných materiálov zverejňovaných
výrobcom
- potvrdenie o autorizovanom obchodnom zastúpení predávajúceho pre príslušnú továrenskú značku v prípade, že predávajúci
nie je výrobcom resp. zástupcom výrobcu
- autorizácia výrobcu resp. zástupcu výrobcu
- dokumentácia potvrdzujúca parametre ponúkanej značky a typu rýpadla - nakladača podľa typového schválenia resp.
schválenia technickej spôsobilosti min. v rozsahu údajov zapísaných do Osvedčenia o evidencii, časť II. potvrdenú výrobcom
resp. zástupcom výrobcu
- podklady pre záručný alebo pozáručný servis
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
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Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava

Obec:
Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
09.04.2018 08:00:00 - 10.07.2018 12:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

2,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 195 879,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 235 055,40 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 05.04.2018 16:20:02
Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
MMJ Trade s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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