
Kúpna zmluva č. Z20228371_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Zuberec
Sídlo: Hlavná 289, 02732 Zuberec, Slovenská republika
IČO: 00315036
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: 0435395103

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AGROBOR, s. r. o.
Sídlo: Kpt. Jaroša 6, 94110 Tvrdošovce, Slovenská republika
IČO: 47428171
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: 0918497427

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Technologické vybavenie zberného dvora
Kľúčové slová: Technologické vybavenie zberného dvora, traktor, kontajnery, náves, nosič kontajnerov, 

štiepkovač
CPV: 16700000-2 - Traktory/ťahače; 34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 34928480-6 -

Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál; 
34223000-6 - Prívesy a návesy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Zberné nádoby

2. Zberná nádoba

3. Traktor

4. Traktorový náves

5. Kontajner otvorený

6. Kontajner otvorený

7. Teleskopický nakladač

8. Štiepkovač

9. Kontajner na textil uzatvorený

10. Nosič kontajnerov

Položka č. 1: Zberné nádoby

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Zberná nádoba kus 2

Objem l 110
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Nosnosť kg 45

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vlastnosti a parametre Odolné voči UV žiareniu, chemickým a biologickým vplyvom alebo 
mrazu

Položka č. 2: Zberná nádoba

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Zberná nádoba kus 1

Objem l 800

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vlastnosti a parametre počet brzdených koliesok: min. 2 ks

Vlastnosti a parametre čapy na vyklápanie na bokoch

Vlastnosti a parametre na zber BRO

Položka č. 3: Traktor

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Traktor kus 1

Výkon motora kW 60

Otáčky motora ot/min 1500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vlastnosti a parametre prevodovka s minimálnym počtom prevodových stupňov 16 vpred 
a 16 vzad

Vlastnosti a parametre maximálna rýchlosť vpred min 40 km/hod

Vlastnosti a parametre prietok hydraulickej sústavy (čerpadlo s prietokom) min. 70 l/min.

Položka č. 4: Traktorový náves

Funkcia

Traktorový náves

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Traktorový náves kus 1

Nosnosť kg 8000

Výška bočníc mm 500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vlastnosti a parametre kompatibilný s traktorom

Vlastnosti a parametre vyklápanie na tri strany

Vlastnosti a parametre odstavná noha

Vlastnosti a parametre maximálna prepravná rýchlosť 40 km/hod

Položka č. 5: Kontajner otvorený

Funkcia

Kontajner otvorený

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
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Kontajner otvorený kus 3

Objem m3 6

Dĺžka kontajnera mm 3000

Šírka kontajnera mm 1500

Výška háku mm 950

Hrúbka podlahy mm 3

Hrúbka bočníc a dverí mm 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vlastnosti a parametre otvorený

Vlastnosti a parametre určený na hákové naťahovanie

Vlastnosti a parametre dvojkrídlové dvere

Vlastnosti a parametre zadné oporné valce

Položka č. 6: Kontajner otvorený

Funkcia

Kontajner otvorený

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kontajner otvorený kus 3

Objem m3 8

Dĺžka kontajnera mm 3300

Šírka kontajnera mm 1600

Výška háku mm 950

Hrúbka podlahy mm 3

Hrúbka bočníc a dverí mm 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vlastnosti a parametre otvorený

Vlastnosti a parametre určený na hákové naťahovanie

Vlastnosti a parametre dvojkrídlové zadné otváracie dvere

Vlastnosti a parametre zadné oporné valce

Položka č. 7: Teleskopický nakladač

Funkcia

Teleskopický nakladač

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Teleskopický nakladač kus 1

Výkon motora kW 40

Výkon hydraulického čerpadla l/min 50

Nosnosť kg 2000

Výška zdvihu m 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vlastnosti a parametre ovládanie pomocou multifunkčnej páky (joysticku)

Vlastnosti a parametre vrátane: paletizačné vidly, lopata na sypké hmoty, lopata s pevným
dnom a pridržiavačom

Položka č. 8: Štiepkovač

Strana 3 z 6 



Funkcia

Štiepkovač

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Štiepkovač kus 1

Priemer drveného materiálu mm 150

Výkon drvenia m3/hod 7

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vlastnosti a parametre pohon kardanom

Vlastnosti a parametre komín na vyfukovanie

Vlastnosti a parametre klapka na komíne

Vlastnosti a parametre zapojenie do zadných ramien traktora

Položka č. 9: Kontajner na textil uzatvorený

Funkcia

Kontajner na textil uzatvorený

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kontajner na textil uzatvorený kus 1

Šírka mm 1850

Hĺbka mm 3000

Výška mm 1950

Objem m3 7

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vlastnosti a parametre dvojkrídlové dvere s možnosťou uzamknutia

Vlastnosti a parametre pevná strecha

Položka č. 10: Nosič kontajnerov

Funkcia

Nosič kontajnerov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nosič kontajnerov kus 1

Nosnosť kg 8000

Výška háku mm 950

Ťažné oko mm 40

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vlastnosti a parametre mechanická noha oja

Vlastnosti a parametre maximálna rýchlosť 40km/hod

Vlastnosti a parametre pripojenie na hydraulické okruhy traktora

Vlastnosti a parametre hákový mechanizmus

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Predávajúci je povinný dodať zariadenie ako nový stroj.

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 4 hodiny v sídle Kupujúceho.

Vrátane dopravy na miesto plnenia.
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Dodávateľ je povinný dodať tovar do 180 dní od účinnosti zmluvy a vystavenia objednávky zo strany Objednávateľa. Zmluva 
nadobudne účinnosť až po kladnom odsúhlasení a schválení verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného 
finančného príspevku - po vydaní správy z kontroly. Bez vydania takejto správy nie je možné realizovať predmet zákazky.

Parametre, ktoré sú uvedené v opise zákazky sa považujú za minimálne a verejný obstarávateľ prijme aj plnenie s lepšími 
parametrami. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vlastnosti, ktorých hodnoty sú vyjadrené v opisnom formulári v intervale.

V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, 
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet 
alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok:

a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre,

b) uchádzač je povinný doručiť do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v 
ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a technické 
parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ mohol jednoznačne pri hodnotení ponuky 
posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný 
podľa výzvy na predkladanie ponúk.

Po ukončení súťaže sa od úspešného uchádzača požaduje nasledovné :

a) doručiť do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy dokumenty (napr. produktový list, katalógový list, technický opis a pod.) 
preukazujúce splnenie technických parametrov a vlastností podľa požiadaviek Objednávateľa.

b) predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

c) 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 5 pracovných 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 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Ak po predložení technických dokumentov nie je možné jednoznačne určiť, či vysúťažené tovary spĺňajú technické požiadavky
objednávateľa, je to dôvod na jednostranné odstúpenie od zmluvy.

Nesplnenie povinnosti podľa týchto Osobitných požiadaviek na plnenie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto 
zmluvy a má za následok právo Objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto 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..

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..

Požadovaná záruka na tovar je najmenej 24 mesiacov.

V prípade poruchy zariadenia počas trvania záručnej doby je dodávateľ povinný zabezpečiť servis a nastúpiť na tento servis 
do 48 hodín od okamihu oznámenia poruchy a to do miesta sídla verejného obstarávateľa.

Zmluva nadobudne účinnosť až po jej odsúhlasení a schválení poskytovateľom nenávratného finančného príspevku - po 
vydaní správy z kontroly. Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka k 
nadobudnutiu účinnosti zmluvy v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami elektronického trhoviska. Z uvedeného 
dôvodu k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom (dodávateľom) stane účinnou. Po 
doručení správy z kontroly verejného obstarávania prijímateľ (objednávateľ) bezodkladne upozorní na túto skutočnosť 
dodávateľa.

V prípade, že nedôjde ku schváleniu verejného obstarávania alebo nedôjde ku schváleniu projektu v rámci výzvy, zmluva 
stráca platnosť po písomnom oznámení týchto skutočnosti Objednávateľom Dodávateľovi.

Dodávateľovi sa nebude poskytovať preddavok.

Dodávka jednotlivých zariadení bude realizovaná na základe potvrdeného termínu dodania s Objednávateľom.

Zákazka je realizovaná v rámci výzvy OP-KŽP zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú 
úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Súčasťou aktualizovaného rozpočtu a faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS 2014+, ktoré Objednávateľ 
poskytne Dodávateľovi po uzavretí zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Tvrdošín
Obec: Zuberec
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.10.2022 00:00:00 - 30.09.2023 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celkom
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , 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 elektronickej platformy pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 209 583,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 251 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228371

V Bratislave, dňa 16.08.2022 10:50:00

Objednávateľ:
Obec Zuberec
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
AGROBOR, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228371


Zákazka


Identifikátor Z20228371


Názov zákazky Technologické vybavenie zberného dvora


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/327469


Dodávateľ


Obchodný názov AGROBOR, s. r. o.


IČO 47428171


Sídlo Kpt. Jaroša 6, Tvrdošovce, 94110, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 15.8.2022 15:09:55


Hash obsahu návrhu plnenia FBSeQAtnig6HYVFWT7KF8a5oEJiKOrEbcGE1rLJpNiQ=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
vlastný návrh plnenia zákazky.PDF (vlastný návrh plnenia zákazky)
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