
KÚPNA ZMLUVA
uzatvor, podľa ustanovení § 409 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

číslo zmluvy:

DEFINÍCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Objednávateľ

Názov : Mesto Pezinok
Sídlo : Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
zastúpený : Ing. arch. lgorHianik, primátor
IČO : 00305022
DIČ : 2020662226
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK02 5600 0000 0066 0200 6001

(ďalej len „objednávateľ")

a

Dodávateľ (skupina dodávateľov):

Názov : Konnex s.r.o.
Sídlo : Trstínska cesta č. 9, Trnava 917 01
zastúpený : Karolom Kováčom - konateľom spoločnosti

IČO : 17 639 727
DIČ : 2020 390 075
IČ DPH : SK 2020 390 075
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu IBAN : SK73 7500 0000 0040 2281 3772
Tel : 0908 070 837
E-mail :
Označenie registra :
Dodávateľ je platca DPH

karol@Jconnex.sk

Zapísaný v OR OS Trnava, 
(ďalej len „Dodávateľ“)

odd. sro, vl.č. 775/T

1. PREAMBULA

1.1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“), ktoré bolo vyhlásené zverejnením vo Vestníku verejného obstarávania č. 126/2022 zo dňa 31.05.2022 
pod značkou 28106 - MST a v Úradnom vestníku EÚ dňa 31.05.2022 pod značkou 2022/S 103-288419. Zámer 

vyhlásenia verejného obstarávania bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Pezinlcu č. 1-121/2022 zo 
dňa 28.04.2022.

1.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa vzájomne 
bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných 
záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu 
druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

1.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu uzavrieť 
Kúpnu zmluvu v nasledovnom znení.
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1.4. Dodávateľ prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami.

2. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy je:
2.1.1. dokumentácia súťaže konanej Objednávateľom podľa zákona o verejnom obstarávaní,
2.1.2. ponuka dodávateľa zo dňa 28.06.2022 (príloha č. 9.1).

2.2. Predmetom plnenia zmluvy je dodávka tovarov a zariadení, podľa definície v ponuke dodávateľa podľa bodu 2.1.2. 
tejto zmluvy, v prípade zariadení je súčasťou dodávky aj ich dodanie, montáž a zapojenie, inštalácia, uvedenie do 
prevádzky, zaškolenie pracovníkov.

2.3. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať záručný servis počas 36 mesiacov od uskutočnenia dodávky. Na servisný zásah 
nastúpia pracovníci Dodávateľa resp. zmluvný partner Dodávateľa najneskôr do 48 hodín odo dňa oznámenia 
objednávateľa, že takýto zásah požaduje, odstránenie závady je Dodávateľ povinný vykonať do 3 pracovných dní 
od nástupu na servisný zásah. Táto povinnosť dodávateľa platí v prípade porúch brániacich prevádzke stroja.

2.4. Dodávateľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je oprávnený a odborne spôsobilý dodávať tovar podľa 
tejto zmluvy.

2.5. Dodávateľ dodá predmet zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje za riadne 
dodaný tovar zaplatiť dohodnutú cenu podľa pravidiel uvedených v článku 4. tejto zmluvy.

3. ČAS, TERMÍNY, MIESTO A PODMIENKY DODANIA

3.1. Dodávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy dodať najneskôr v lehote pre :
10. predmetu zákazky: do 2 mesiacov
od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

3.2. Miestom dodania je: Výmenníková stanica, Obrancov mieru 41, 902 01 Pezinok.

3.3. Dodávateľje povinný predmet zmluvy riadne nainštalovať a uviesť do prevádzky v lehote na jeho dodanie uvedenej 
v bode 3.1.

3.4. Dodanie predmetu zmluvy do miesta dodania potvrdzuje objednávateľ alebo osoba poverená objednávateľom 
písomne a to podpísaním preberacieho protokolu. V preberacom protokole sa potvrdí druh, množstvo, vyhotovenie 
a kompletnosť predmetu zmluvy. Ak bude predmet zmluvy dodávaný po čatiach, po každom čiastkovom dodaní sa 
spíše samostnantný preberací protokol pre každé miesto dodania.

3.5. Úplným splnením dodávky sa rozumie deň posledného riadneho uvedenia predmetu kúpy do prevádzky v určenom 

mieste dodania.

3.6. Objednávateľ je povinný pri dodaní predmetu kúpy vykonať jeho fyzické prevzatie a bezodkladne reklamovať jeho 
nekompletnost’ alebo zjavnú vadu.

3.7. Zistenie vád je Objednávateľ povinný Dodávateľovi oznámiť písomne formou reklamačného protokolu.

3.8. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za 
oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len „vyššia 
moc“).

3.9. Spolu s predmetom plnenia zmluvy odovzdá Dodávateľ Objednávateľovi všetky dokumenty, záručné listy, návody 
na použitie, servisné podmienky.



4. ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa článku 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je spracovaná na základe podstatných 
kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v súťažných podkladoch Objednávateľa, premietnutých 
v ponuke Dodávateľa zo dňa 28.06.2022, so zaokrúhľovaním na dve desatinné miesta, ktorý tvorí 
prílohu číslo 9.1 tejto zmluvy a bol súčasťou predloženej ponuky vo verejnom obstarávaní. Je to celková 
cena podľa tejto zmluvy vo výške:

Názov zariadenia Množstvo
Jednotková cena 
v EUR bez DPH

Cena celkom v 
EUR s DPH

Časť 1. predmetu zákazky: Úžitkové vozidlo do 3,5 t s
rozšírenou kabínou pre 7 osôb - valníková korba s 
niektorými parametrami

1

Časť 2. predmetu zákazky: Úžitkové vozidlo do 3,5 t 
s trojstrannou korbou a hydraulickou rukou za kabínou

1

Časť 3. predmetu zákazky: Prídavné zariadenia k traktoru

ZETOR a s návesom za traktor
1

Časť 4. predmetu zákazky: Plošina výšková na podvozku 1
Časť 5. predmetu zákazky: Elektrické úžitkové vozidlo

s jednostrannou sklápateľnou korbou s niektorými 
parametrami

1

Časť 6. predmetu zákazky: Mobilný stroj určený k ničeniu 
buriny horúcou vodou 1

Časť 7. predmetu zákazky: Profesionálny zametači stroj

s prídavnými zariadeniami
1

Časť 8. predmetu zákazky: Multifunkčné vozidlo 5,5 t - 4 x 4

s prídavnými zariadeniami
1

Časť 9. predmetu zákazky: Vibračná doska 1
Časť 10. predmetu zákazky: Značkovací stroj pre dopravné
značenie 1

5 700,00 6 840,00
V tabuľke je potrebné uviesť cenu za tú časť predmetu zákazky), na ktorý’ uchádzač predkladá ponuku. Uchádzač 
môže predložiť ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky. Ceny za časti predmetu zákazky, ktoré 
neponúka zostanú nevyplnené. Kúpna zmluva bude uzawetá s víťazným uchádzačom /uchádzačmi podľa 
vyhodnotenia pre jednotlivé časti predmetu zákazky) na základe pokynov verejného obstarávateľa.

4.2. DPH bude účtovať Dodávateľ podľa platných predpisov v deň vyhotovenia daňového dokladu - faktúry.

4.3. Kúpna cena podľa tohto článku je cenou za nový, kompletne funkčný predmet kúpy, 
bez závad. Vyššie uvedená cena zahŕňa cenu predmetu kúpy a technickej a sprievodnej 
dokumentácie, náklady na dopravu, montáž a uvedenie do prevádzky, ako aj iných 
nákladov potrebných k dodaniu, inštalácii a uvadenoiu do prevádzky, vrátane nákladov 
potrebných na odvoz a likvidáciu odpadu.

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude splatná po častiach a to po dodaní každej 
časti predmetu zmluvy špecifikovanej v bode 4.1 tejto zmluvy, a to na základe faktúr 
vystavenej Dodávateľom po riadnom dodaní každej časti predmetu zmluvy.

4.5. V tomto zmysle musia faktúry obsahovať náležitosti faktúry ako daňového dokladu a 
cenu, označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, 
deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na



ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie predmetu zmluvy a dodanej časti 

predmetu zmluvy, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

4.6. Povinnou prílohou faktúry je preberací protokol , ktorý obsahuje dátum a miesto 

dodania predmetu zmluvy, označenie dodanej časti predmetu zmluvy, označenie osoby, 
ktorá predmet zmluvy za dodávateľa odovzdala a jej podpisový záznam a označenie 

osoby, ktorá predmet zmluvy za objednávateľa prijala a jej podpisový záznam.

4.7. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a všetky náležitosti 
podľa bodu 4.5., alebo k nej nie je pripojený preberací protokol podľa bodu 4.6., je 

Objednávateľ oprávnený dodávateľovi faktúru vrátiť na jeho adresu uvedenú v záhlaví 
tejto zmluvy na prepracovanie alebo doplnenie, pričom lehota splatnosti faktúry začne 

plynúť až odo dňa doručenia opravenej/doplnenej faktúry.

4.8. Dodávateľovi vzniká právo vystaviť faktúru riadnym dodaním každej časti predmetu 

zmluvy podľa bodu 4.1.

4.9. Splatnosť faktúry je na základe dohody oboch zmluvných strán stanovená na 30 dní odo 

dňa doručenia faktúry.

5. VLASTNÍCKE PRÁVO K PREDMETU ZMLUVY

5.1 Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na Objednávateľa dodaním časti predmetu zákazky 
(predmetu zmluvy), t.j. nadobudnutie vlastníckeho práva ku každej jednotlivej časti predmetu zákazky 
(t.j. technológiám, súboru technológií) prechádza na Objednávateľa až úplným dodaním technológie 
alebo súboru technológií, ak tvoria logicky jeden technologický celok.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A VADY

6.1. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu zmluvy prechádza na Objednávateľa 
odovzdaním predmetu zmluvy. Dodávateľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy 
do doby, kým ho Objednávateľ od Dodávateľa neprevezme.

6.2. Dodávateľ zodpovedá za vlastnosti predmetu zmluvy počas záručnej doby, ktorá je 24 mesiacov, okrem 
zariadení, na ktoré výrobca určuje dlhšiu záručnú dobu.

6.3. Zárukou dodávateľ preberá záväzok, že predmet zmluvy bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie 
na dohodnutý účel a zachová si vlastnosti a kvalitu požadovanú touto zmluvou.

6.4. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu pre každú časť predmetu zmuvy 
samostatne. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je dodaný podľa podmienok uvedených 
v tejto tejto zmluve, v súlade s jeho ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní a podľa platných 
právnych predpisov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Záručná 
doba neplynie počas doby, po ktorú objednávateľ nemohol predmet zmluvy riadne užívať pre vady, za 
ktoré zodpovedá dodávateľ, a to odo dňa ich uplatnenia u dodávateľa.

6.5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa v záručnej dobe vyskytnú vady na predmete zmluvy, má objednávateľ 
právo požadovať a dodávateľ povinnosť bezplatne odstrániť vady predmetu zmluvy, vrátane, nie však 
len, všetkých prác spojených s jeho opravami, dodávky náhradných dielov nutných k jeho bezchybnej 
prevádzke, poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet kúpy, dodávky funkčného príslušenstva 
k predmetu kúpy.

6.6. Záruka za vady predmetu kúpy podľa toho článku platí za predpokladu, že objednváateľ predmet zmluvy 
používa a obsluhuje s príslušnou starostlivosťou podľa inštrukcií dodávateľa, obsiahnutých v priloženej 
dokumentácii. Dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou zo strany 
objednávateľa.

6.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamácie a vady predmetu zmluvy uplatní u dodávateľa písomne 
bezodkladne po ich zistení. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom 
na e-mailovú adresu dodávateľa uvedenú v záhlaví zmluvy.

6.8. Ak zistenú vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu predmetu kúpy, nemožno odstrániť, je objednávateľ 
oprávnený požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.



6.9. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade, ak opravu alebo záručnú preventívnu servisnú prehliadku predmetu 
zmluvy bude potrebné vykonať mimo miesta dodania, zabezpečiť jeho dopravu na miesto vykonania 
opravy alebo záručnej preventívnej servisnej prehliadky na vlastné náklady. Dodávateľ rovnako znáša aj 
náklady na dopravu predmetu kúpy po vykonaní prehliadky alebo opravy naspäť na miesto dodania.

6.10. Ak dodávateľ nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním vád v dohodnutom termíne, 
objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

6.11. Ak zistenú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu predmetu kúpy, nemožno odstrániť, alebo sa vyskytne 
opakovane tá istá vada, pre ktorú nie je možné predmet kúpy riadne užívať, je objednávateľ oprávnený 
od zmluvy odstúpiť.

7. SANKCIE - ZMLUVNÉ POKUTY

7.1. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry alebo jej časti má dodávateľ právo na zmluvnú 
pokutu vo výške 0,1% zo sumy vrátane DPH, s ktorou je objednávateľ v omeškaní,za každý aj začatý deň 
omeškania až do jej zaplatenia.

7.2. Ak je dodávateľ v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od dodávateľa 
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z celkovej dohodnutej kúpnej ceny vrátane DPH 
za každý aj začatý deň omeškania až do jeho dodania objednávateľovi.

7.3. V prípade, ak dodávateľ neodstráni reklamované vady v lehote určenej touto zmluvou má objednávateľ 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej kúpnej ceny vrátane za danú časť predmetu zmluvy 
za každý aj začatý deň omeškania s odstránením reklamovanej vady. Zároveň má objednávateľ právo aj 
na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla.

7.4. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia výzvy oprávnenej strany povinnej zmluvnej 
strane na účet oprávnenej strany uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

7.5. Uplatnením a/alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu 
škody, ani právo na odstúpenie od zmluvy.

8. RIEŠENIE SPOROV

8.1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Kúpnej zmluvy prednostne 
formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.

8.2. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie 
súd.

8.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú Dodávateľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Práva a záväzky z tejto Kúpnej zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán.

9.2. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávkou predmetu 
zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

9.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

9.4. Dodávateľ vyjadruje podpisom tejto Kúpnej zmluvy súhlas so zverejnením svojich identifikačných 
údajov v rozsahu, v akom sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

9.5. Dodávateľ je oprávnený využiť pri realizácii dodávky subdodávateľov /s oprávnením vykonávať 
činnosť/ uvedených v prílohe č. 9.2 tejto Zmluvy (zoznam vyplní zhotovitel’ najneskôr pri podpise 
kúpnej zmluvy v rozsahu údajov minimálne: Názov subdodávateľa, Adresa sídla / miesta podnikania/



Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, Adresa pobytu osoby oprávnenej konať 
za subdodávateľa, dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa).

9.6. Dodávateľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi Objednávateľovi do 5 
pracovných dní od vzniku takejto skutočnosti. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy 
medzi objednávateľom a dodávateľom je povinný dodávateľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, 
v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto 
oznámení uviesť minimálne nasledovné:
a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, navrhovaných subdodávateľov 

a predmety subdodávok,
b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali 

u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, 
sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

9.7. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcich sa subdodávateľov alebo ich zmeny má 
objednávateľ právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

9.8. Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto zmluvného vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne práva 
a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá Dodávateľ, ako keby predmet zmluvy plnil 
sám.

9.9. Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je prejavený súhlas s celým jej 
obsahom.

9.10. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany. Dodatky nadobúdajú 
platnosť a účinnosť dňom ich podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť najskôr dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa bodu 9.3.

9.11. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi 
predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. 
Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné 
zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný pôvodný účel zmluvy 
a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.

9.12. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.

9.13. Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia 
s ním, a na znak ich súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

9.14. Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v 4 (štyroch) vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných 
strán obdrží po 2 (dve) jej vyhotovenia.

10. PRÍLOHY



10.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 1 je ponuka dodávateľa.
10.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č. 2 je zoznam subdodávateľov.

Primátor mesta Pezinok

, dňa.....!li.IY Trnave.

©

s,r,o.
Trstln9fca cesta 9,917 01 Trnava 
Dotíávateľ: ,Ď0:1761,9 727> »C DPH; 8K202039007&

KONNEX, s.r.o.
Karol Kováč 

konateľ spoločnosti

^Konnex



Príloha č. 1

Názov zariadenia Ponuka*
Dátum

spracovania
ponuky**

Časť 10. predmetu zákazky: Značkovací stroj pre dopravné značenie Áno 28.06.2022

* je potrebné vybrať správnu odpoveď, ža tú časť predmetu zákazky, na Idorý predkladá ponuku. Uchádzač môže 
predložiť ponuku na jednu alebo viaceré časti predmetu zákazky.

** uviesť dátum spracovania ponuky



Príloha č. 1. - Technická špecifikácia
Časť 10. predmetu zákazky: Značkovací stroj pre dopravné značenie

gconnex
KOMUNÁLNA TECHNIKA

Značkovací stroj pre dopravné značenie 

Graco LineLazer 3400

° pracovný tlak [227] barov
• objemový výkon [2,8 ] l/min

• veľkosť trysky [0,027] " (palce)
• Hmotnosť [72] kg
• Dĺžka [1550] mm

• Šírka [810] mm

• Výška [1030] mm
o Dĺžka hadice [14] m

• Benzínový motor áno
• Výkon benzínového motora [3] kW
• Objem nádrže na benzín [2,5 ] I

Všeobecné požiadavky:

• Nové zariadenie, r.v. [2022], žiadne predvádzacie, žiadny prototyp [áno]

• Záručný a pozáručný servis [áno]

• Záruka [24] mesiacov - [áno]
• Max. vzdialenosť do autorizovaného servisu [40] km [áno]
• Jednorázové zaškolenie obsluhy v rozsahu [3] osôb v cene zákazky [áno]

• Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku [áno]

• Vrátane dopravy na miesto plnenia [áno]

Fotógaléria :

vypracoval 
Michal Kováč 
obchodný predajca 
www.konnex.sk

v Trnave dňa 28.06.2022 KonnEX

http://www.konnex.sk


Príloha č. 2

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

o účasti subdodávateľov na plnení predmetu zákazky

Obchodné meno: 
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH 
DIČ:

KONNEX s.r.o.
Trstínska cesta9, 917 01 Trnava
Karol Kováč, konateľ
17639727
SK2020390075
2020390075

týmto čestne vyhlasujem, že predmet zákazky „Technické zariadenia na údržbu
verejného priestoru“,

Časť 10. Značkovací stroj pre dopravné značenie bude realizovať vlastnými 

kapacitami, bez účasti subdodávateľov na plnení predmetu zákazky.

s. ®

Trstínska cesta 9,917 01 Tmav® 
ICO: 17 639 727, (C DPH: tK202ú3B6876

V Trnave, dňa....... 0..1. AUE. Wl.

Karol Kováč
Konateľ spoločnosti Konnex, s.r.o.


