Kúpna zmluva č. Z201817211_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

Obec Jaslovské Bohunice
Nám. sv. Michala 36/10A, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika
00312614
2021133796
SK2021133796
SK19 5600 0000 0011 1583 1001
0335571021

Dodávateľ:
Obchodné meno:

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Sídlo:

Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika

IČO:

35786078

DIČ:

2020256436

IČ DPH:

SK2020256436

Číslo účtu:

SK65 1100 0000 0026 2755 5316

Telefón:

0424691174

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Podpora triedeného zberu odpadov

Kľúčové slová:

Podpora triedeného zberu odpadov

CPV:

16700000-2 - Traktory/ťahače; 16600000-1 - Špeciálne mechanizmy pre
poľnohospodárstvo alebo lesníctvo; 34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Zberové vozidlo s príslušenstvom 1 ks
2. Kontajnery pre zberové vozidlo s príslušenstvom - počet kontajnerov 3 ks
3. Štiepkovač
Položka č. 1:

Zberové vozidlo s príslušenstvom 1 ks

Funkcia
Zberové vozidlo s príslušenstvom
Technické vlastnosti

Jednotka

Podvozok: Rázvor kolies

mm

3000

Podvozok: Rozmery vozidla

mm

5200 x 1700 x
2200

Motor: Zdvihový objem

m3

3000

Motor: Výkon

kW

80

Motor: Objem palivovej nádrže

l

60

Motor: Objem nádrže na AdBlue

l

12
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Minimum

Maximum

Presne

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Podvozok

Podvozok 4x4

Podvozok

Torzný rám z oceľových profilov

Podvozok

Predná náprava - nezávislé zavesenie predných kolies s vinutými
pružinami

Podvozok

Tuhá zadná náprava so stabilizátorom a s progresívnym
odpružením listovými pružinami

Podvozok

Mobilná komunálna hydraulika pre pohon jednoramenného
hákového nakladača kontajnerov + hydraulická nádrž

Podvozok

Rýchloupínacia doska pre predné nadstavby

Podvozok

Rezervné koleso

Podvozok

Ťažné zariadenie pre príves-guľová hlava

Podvozok

Elektro-hydraulický ovládaná mechanická uzávierka diferenciálu na
zadnej náprave

Kabína

Sklopná dvojsedadlová, s opláštením z plastových dielov

Kabína

Maják LED na statíve-teleskopický - 2 ks

Kabína

Predné opierky hlavy

Kabína

Klimatizácia

Kabína

Príprava pre rádio

Kabína

Varovný pípák spätného chodu

Kabína

Vnútorné spätné zrkadlo

Kabína

Spätné zrkadlá vľavo i vpravo

Motor

Vznetový 4-valcový radový motor Turbodiesel s filtrom pevných
častíc v uzavretom systéme

Motor

Elektronické riadenie motora s tempomatom

Prevodovka a riadenie

Synchronizované ozubené súkolesie

Prevodovka a riadenie: Prevodové stupňe

min. 5 vpred a 1 vzad st.

Prevodovka a riadenie

Prevodovka aj s plazivým chodom - prepínanie elektro hydraulicky

Prevodovka a riadenie

riadenie s posilňovačom

Brzdy

4-kanálový systém ABS

Brzdy

Kotúčové brzdy s vnútorným chladením na všetkých kolesách

Brzdy

Elektrický ukazovateľ opotrebenia brzdového obložení

Brzdy

Ručná parkovacia brzda

Brzdy

Smerové svetlá vpredu, po stranách a vzadu

Brzdy

Kompaktné koncové svetlá obsahujúce hmlové aj spätné svetlo

Príslušenstvo vozidla

Pripojenie na odťah pripojiteľný na nárazník

Príslušenstvo vozidla

Zakladací klin

Hákový nosič kontajnerov pre vozidlo

Kapacita zdvihu min. 3000 kg

Hákový nosič kontajnerov pre vozidlo

Pre dĺžky kontajnerov v rozsahu min. 2400 až 2800 mm

Hákový nosič kontajnerov pre vozidlo

Výška háku s gravitačnou poistkou min. 1000 mm

Hákový nosič kontajnerov pre vozidlo

Zaisťovanie kontajnera pomocou vnútorného hydraulického
systému

Hákový nosič kontajnerov pre vozidlo

Elektrické káblové ovládanie v kabíne vozidla s blokovaním
chybných povelov obsluhy

Hákový nosič kontajnerov pre vozidlo

Hmotnosť nosiča max. 400 kg

Hákový nosič kontajnerov pre vozidlo

Vrátane montáže na podvozok dodávaného vozidla

Položka č. 2:

Kontajnery pre zberové vozidlo s príslušenstvom - počet kontajnerov 3 ks
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Funkcia
Kontajnery pre zvoz biologicky rozložiteľného odpadu
Kontajner veľkoobjemový k nosiču s objemom min. 4 m3, zadné dvere dvojkrídlové a v tretine sklopné bočnice
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Objem kontajneru

m3

4

Výška háku

m

Dĺžka kontajneru

mm

2900

Šírka kontajneru

mm

1700

Steny kontajneru - hrúbka

mm

2

Dno kontajneru - hrúbka

mm

3

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

-

Materiál kontajnerov OCEĽ

-

Dvojkrídlové zadné dvere

Položka č. 3:

Maximum

Presne
1000

Štiepkovač

Funkcia
Štiepkovač na vlastnom podvozku schválený pre prevádzku na pozemných komunikáciách
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Výkon motora

HP

25

mechanicky otočný komín

°

360

Minimálny možný Ø zpracovaného materiálu

cm

15

Hmotnosť stroja

kg

Podpery pre odstavenie bez vozidla

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

-

Pohon od vlastného motora (nafta / benzín)

-

Podporné koleso pre odstavenie štiepkovača

-

Elektrický štartér

-

Poistka proti preťaženiu

-

Reverzácia podávacieho valca totalstop

-

Mechanická poistka - hrazda proti vniknutiu do štiepkovača

-

Osvetlenie pre prevádzku na komunikáciách SR

-

počítadlo motohodín

-

Spojovacie zariadenie guľa - ISO 50 s nájazdovou brzdou

2.3

Maximum

Presne

850
1

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
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..
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Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, 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 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa oznámiť obchodnú značku a typ jednotlivých druhov s presným číselným označením tovaru do 7 dní od uzavretia
zmluvy
Požaduje sa predložiť doklad preukazujúci technické vlastnosti ponúkaného tovaru (napr. produktový list, katalógový list,
technický opis a pod.) do 7 dní od uzavretia zmluvy
V prípade, že dodávateľ predloží ponuku ako neplatca DPH prehlási, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu
DPH je ním predložená kontraktačná cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH - požaduje sa predložiť
do 7 dní od uzavretia zmluvy
Dodávateľ je povinný do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy zložiť na bankový účet Objednávateľa Výkonovú
zábezpeku pre prípad, že Dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, vo výške 10 % z ceny tovaru s DPH.
Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť na úhradu zmluvných sankcií, náhrady škody a
ostatných pohľadávok, ktoré vzniknú Objednávateľovi voči Dodávateľovi na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V
prípade vzniku pohľadávky Objednávateľa voči Dodávateľovi, Objednávateľ oznámi Dodávateľovi výšku tejto pohľadávky a jej
úhradu zo sumy zloženej Výkonovej zábezpeky. Výška zloženej Výkonovej zábezpeky sa tým zníži o príslušnú sumu a
Dodávateľ je povinný do 7 dní od doručenia takéhoto oznámenia doplniť Výkonovú zábezpeku na dohodnutú výšku 10 % z
ceny tovaru s DPH.
V prípade, ak Dodávateľ nedoplní Výkonovú zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť
Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5
% z Výkonovej zábezpeky. Zároveň je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je
účinné dňom jeho doručenia Dodávateľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.
Po zaplatení celej ceny tovaru je Dodávateľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie zloženej Výkonovej zábezpeky,
resp. jej nevyčerpanej časti a Objednávateľ je v takom prípade povinný vrátiť Výkonovú zábezpeku, resp. jej nevyčerpanú
časť, Dodávateľovi do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti.
Výkonovú zábezpeku podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy môže zložiť Dodávateľ aj vo forme Bankovej záruky, ktorá
umožní jej uplatnenie v zmysle predchádzajúceho bodu Zmluvy na uhrádzanie tam uvedených pohľadávok a v tejto Bankovej
záruke musí byť jedinou podmienkou uhradenia pohľadávky nárok vznesený Objednávateľom bez dodatočných obmedzení
stanovených bankou alebo Dodávateľom. V prípade čerpania finančných prostriedkov z Bankovej záruky je Dodávateľ povinný
doplniť výšku Bankovej záruky do 7 dní tak, aby zodpovedala dohodnutej výške 10 % z ceny tovaru s DPH.
Po zaplatení celej ceny tovaru je Dodávateľ oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie záručnej listinya Objednávateľ je v
takom prípade povinný vrátiť záručnú listinu, ak už nemá žiadne nároky, ktoré by z nej mohol uplatňovať, a to najneskôr do 10
dní od kedy mu Zhotoviteľ svoju žiadosť doručil. Banková záruka musí byť vystavená najmenej na obdobie dodania tovaru až
do podpísania preberacieho protokolu. V prípade, ak by bol Dodávateľ v omeškaní s dodaním tovaru, je povinný predĺžiť
Bankovú záruku o počet dní omeškania.
V prípade, ak Dodávateľ nepredloží Objednávateľovi Bankovú záruku v stanovenej lehote alebo ju nedoplní do pôvodnej
výšky, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto
povinnosti, maximálne do výšky 5 % z Bankovej záruky. Zároveň je Objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto
Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Dodávateľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok
Objednávateľa na zmluvnú pokutu.
V zmysle čl. IV. bod 4.3 Zmluva uzatvorená na elektronickom trhovisku nadobudne účinnosť po schválení zákazky v rámci
finančnej kontroly VO alebo po nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, že mu nebudú pridelené finančné prostriedky
poskytovateľom, prípadne má právo odstúpiť bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly VO,
ktorou poskytovateľ neschváli predmetné VO.
Dodávka jednotlivých zariadení bude realizovaná na základe potvrdeného termínu dodania s objednávateľom.
Dodávateľ zabezpečí uvedenie techniky do prevádzky a zaškolenie obsluhy
Názov
2.4
Popis

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:
Ulica:
3.2

Námestie sv. Michala 36/10A

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.04.2019 08:00:00 - 30.09.2019 15:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Požadované množstvo:

1,0000

3.4

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.

3.5

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 153 632,50 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 19.04.2018 12:38:02
Objednávateľ:
Obec Jaslovské Bohunice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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