Kúpna zmluva č. Z201834678_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

Mesto Dobšiná
SNP 554, 04925 Dobšiná, Slovenská republika
00328197
2020961250
SK59 0200 0000 0000 2112 5582
0587941320

Dodávateľ:
Obchodné meno:

MERKUR SLOVAKIA,s.r.o.

Sídlo:

Kamenné pole 4554/6, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

IČO:

36415685

DIČ:

2021772269

IČ DPH:

SK2021772269

Číslo účtu:

SK49 7500 0000 0040 0142 5025

Telefón:

0905552253

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nákup technológie v rámci projektu: Výstavba zberného dvora - traktor, čelný nakladač k
traktoru, multifunkčná lyžica, paletizačné vidly, nosič kontajnerov, kontajner, náves s
hydraulickou rukou a otočným drapákom, lyžica na drvenie drobného stavebného odpadu

Kľúčové slová:

traktor, čelný nakladač, nosič kontajnerov, náves, odpad, kontajner, preprava

CPV:

16700000-2 - Traktory/ťahače; 34000000-7 - Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na
prepravu; 34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 34223000-6 - Prívesy a návesy;
43250000-0 - Čelné lopatové nakladače; 44613000-0 - Veľké kontajnery; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Kontajner
2. Traktor
3. Čelný nakladač k traktoru, multifunkčná lyžica, paletizačné vidly
4. Náves s hydraulickou rukou a otočným drapákom
5. Lyžica na drvenie drobného stavebného odpadu
6. Nosič kontajnerov
Položka č. 1:

Kontajner

Funkcia
Určený predovšetkým na odvoz sute, alebo sypkých hmôt. Využíva sa tiež na odvoz domových odpadov.
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

kus

Objem

m3
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Minimum

Maximum

Presne
1

8,9

9,1

Rozmery: dĺžka

mm

3325

3345

Rozmery: šírka

mm

1810

1830

Rozmery: výška

mm

1490

1510

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Po obvode je kontajner vybavený držiakmi na uchytenie
plachty alebo siete.

áno

V prevedení so sklopným čelom, dvojkrídlovými dverami.
Pre lanové a hákové naťahovanie

áno

Povrchovo upravený minimálne 2x základným
syntetickým nástrekom a minimálne 2x vrchným
syntetickým nástrekom

áno

Záruka

minimálne 24 mesiacov.

Položka č. 2:

Traktor

Funkcia
Traktor pre potreby objednávateľa
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

kus

Valce

počet

4

Objem motora

ccm3

3700

Výkon motora

kW

100

Rýchlosť

km/hod

Výkon pracovnej hydrauliky

l/min.

60

Dvíhacia sila v celom rozsahu

kN

40

Objem nádrže

l

100

Objem močoviny

l

12

tlak hydrauliky

MPa

18,5

Rázvor

mm

2050

Celková hmotnosť

kg

Prevádzková hmotnosť

kg

3100

Otáčky predného a zadného vývodového hriadeľa

ot./min.

540

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Emisný stupeň Stage III

áno

Počet prevodových stupňov (dopredu/dozadu)

30/30

Riadenie plne synchronizované, elektrohydraulická
reverzácia

áno

Trojbodový záves

kategórie II alebo III

Odpružená kabína

áno

Sedadlo vodiča

odpružené s bezpečnostným pásom

Klimatizácia a kúrenie

áno

Vyhrievanie zrkadiel a zadného skla

áno

Volant sklopný a výsuvný

áno

Sedačka spolujazdca, rádio

áno

Hnací systém

4WD alebo ekvivalent

Odpružená predná hnaná náprava

áno

Natáčané predné blatníky

áno

Predné a zadné závažie kolies

áno

rýchlospojky, rýchloháky

áno
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Minimum

Maximum

Presne
1

40

2850
8100
1000

Predné hydraulické ramená kat. II, rýchloupínacie háky

áno

Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov, v cene sú
zahrnuté záručne prehliadky

áno

Položka č. 3:

Čelný nakladač k traktoru, multifunkčná lyžica, paletizačné vidly

Funkcia
Čelný nakladač musí byť použiteľný a plne funkčný k traktoru uvedeného v položke č. 2.
Technické vlastnosti

Jednotka

Čelný nakladač počet

kus

Nakladacia výška v oku nakladača

mm

Uhol zaklápania

stupeň

60

Uhol vyklápania

stupeň

65

Nakladacia výška na hrane lopaty

mm

3300

výsypná výška na hrane lopaty

mm

2750

Hmotnosť čelného nakladača (výložníka)

kg

Lopata počet

ks

Pracovná šírka lopaty

cm

200

Objem lopaty

liter

700

paletizačné vidly

ks

paletizačné vidly - nosnosť

kg

1900

paletizačné vidly - dĺžka

m

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Ovládanie nakladača pomocou yoisticku s 3
plnohodnotnými funkciami

áno

Rýchloupínací záves pre montáž a demontáž z traktora

áno

Euro rýchlo upínacie prvky pre uchytenie príslušenstva

áno

Oporné odstavné nohy

áno

lopata s drapákom

áno

Paraelogram

áno

Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov, v cene sú
zahrnuté záručne prehliadky

áno

Položka č. 4:

Minimum

Maximum

Presne
1

3500

750
1

1

Náves s hydraulickou rukou a otočným drapákom

Funkcia
Náves musí byť použiteľný a plne funkčný za traktor uvedený v položke č. 2
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

kus

celková hmotnosť

kg

nosnosť

kg

6800

ťažne oko

mm

40

50

korba rozmer dĺžka

mm

3350

3650

korba rozmer šírka

mm

2150

2450

objem ložnej plochy

m3

7,5

8.5

výška nakladacej hrany

mm

1200

1300

nosnosť ruky v 1 m

kg

2500

dosah ramena

m

6,0
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Minimum

Maximum

Presne
1

9200

nosnosť ruky v 6,5 m

kg

300

výška 1. a 2. radu bočníc

mm

500

Maximálna rýchlosť

km/h

40

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

jednoduchá odpružená náprava ADR, mechanická noha
oja, brzdová sústava 2 hadicová, automatická
parkovacia brzda, automaticky záťažový regulátor bŕzd

áno

hydraulické vysypanie korby dozadu a do bokov,
pripojenie na hydraulické okruhy traktora

áno

hydraulická ruka s teleskopickým ramenom priamo na
návese

áno

zóna otočenia 370 stupňov s mechanickým
obmedzovačom otočenia do 240 stupňov, rýchlosť
otáčania 13 s/180 stupňov

áno

manuálne vysúvateľné držiaky operných nôh,
hydraulicky vysúvateľné hydraulické operné nohy,
ovládacie prvky hydrauliky priamo na ruke,nezávisle
teleskopické valce

áno

kolesá 19/45-17 18 PR

áno

4 hydraulické spojky na konci ramena na príslušenstvo

áno

otočný rotátor o 370 stupňov, hydraulické kliešte(drapák)
na odpad

áno

Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov, v cene sú
zahrnuté záručne prehliadky

áno

Položka č. 5:

Lyžica na drvenie drobného stavebného odpadu

Funkcia
Lyžica na drvenie drobného stavebného odpadu
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

kus

Pracovný záber

cm

130

Objem lyžice

l

300

Drviace hroty

počet

5

Hmotnosť

kg

Potrebný prietok oleja

l/min

40

Potrebný tlak

bar

150

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov, v cene sú
zahrnuté záručne prehliadky

áno

Položka č. 6:

Minimum

Maximum

Presne
1

150

600

Nosič kontajnerov

Funkcia
Nosič kontajnerov - traktorový náves
Technické vlastnosti

Jednotka

Nosič kontajnerov - traktorový náves

kus

Celková hmotnosť (nosič, kontajner, náklad)

kg

15000

Celková nosnosť (hmotnosť kontajnera s nákladom)

kg

12000

Pracovný tlak hydrauliky

bar

Uhol vyklápania kontajnera

stupeň

60

Rýchlosť

km/hod

40
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Minimum

Maximum

Presne
1

175

Tiahlo spodne otočné Ø

mm

45

Potrebný príkon

kW

58

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Dve tandemové vahadlové nápravy

áno

Tiahlo horne pevne Ø 40 mm zameniteľne

áno

II-hadicový brzdový systém s mechanickou ručnou
brzdouHydraulická podporná noha, podporné kliny,
blatníky

áno

Bočne zábrany proti zakliesneniu

áno

Teleskopická odstavná noha s prevodovkou

áno

Bočne obrysové osvetlenie podľa požiadaviek vyhlášky

áno

Pneumatiky : 500/50-17, rezervná pneumatika s diskom
500 / 50 -17 18PR

áno

Nezávislá hydraulická blokáda kontajnera (pre traktory
sminimálne 4 pármi vonkajších hydraulických okruhov)
sosystémom elektrohydraulického zabezpečenia

áno

Záruka na zariadenia minimálne 24 mesiacov, v cene sú
zahrnutézáručne prehliadky

áno

2.3

55

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
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..
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 predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 5 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako
vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Úspešný uchádzač (Dodávateľ) je tiež povinný spolu s dodaným tovarom dodať: návod na obsluhu a údržbu v slovenskom
jazyku a ďalšie doklady, potrebné pre prevádzku zariadenia podľa všeobecne záväzných predpisov a noriem platných v čase
dodania tovaru.
Dodávateľ je povinný dodať Odberateľovi pracovný stroj v množstve a akosti podľa podmienok tejto Zmluvy a plne funkčný a
spôsobilý na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy danej pracovného stroja vrátane dokumentácie.
Ide o zákazku spolu financovanú z fondov EU (z Európskych štrukturálnych a investičných fondov).
Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľovi sa nebude poskytovať preddavok.
Dodávateľ môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné plnenie. Ekvivalentom sa rozumie rovnocenná náhrada. Dodávateľ môže
ponúknuť aj kvalitatívne lepšie plnenie.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou Tovaru a poskytovaním Služieb kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako
prijímateľomnenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných Tovarov a Služieb, a to zo strany
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.
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Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že súčasne dôjde k uzavretiu platnej a
účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom nenávratného finančného
príspevku apríjemcom a k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
V prípade neschválenia žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo neschválenia procesu verejného
obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez
udania iného dôvodu.
Porušenie alebo nedodržanie akejkoľvek povinnosti Dodávateľa vyplývajúcej z parametrov technickej a funkčnej špecifikácie
zákazky, rovnako osobitných požiadaviek na plnenie a zmluvnej špecifikácie zákazky, ale aj povinnosť vyplývajúcej z OPET sa
bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje Objednávateľa k odstúpeniu od tejto zmluvy, a to bez
akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Rožňava

Obec:

Dobšiná

Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
17.09.2018 08:00:00 - 29.03.2019 12:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

8,0000

3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , 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: 169 899,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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.
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5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 20.08.2018 09:42:01
Objednávateľ:
Mesto Dobšiná
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
MERKUR SLOVAKIA,s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 7 z 7

