Kúpna zmluva č. Z201836354_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:

HYCA s.r.o.

Sídlo:

Myslenická 1, 902 01 Pezinok, Slovenská republika

IČO:

35900008

DIČ:

2021878595

IČ DPH:

SK2021878595

Číslo účtu:

SK1802000000003869147651

Telefón:

0915726079

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nákladný automobil do 7,5t sklápací

Kľúčové slová:

automobil, sklápacia nadstavba

CPV:

34134200-7 - Nákladné vozidlá s vyklápaním; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Nákladný automobil do 7,5 t so sklápacou nadstavbou v počte 3 ks
2. Nadstavba – trojstranný sklápač
Položka č. 1:

Nákladný automobil do 7,5 t so sklápacou nadstavbou v počte 3 ks

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Objem motora

cm3

2990

Výkon motora

kW

Objem palivovej nádrže

l

100

Objem nádrže AD Blue

l

20

Počet miest na sedenie

osoba

3

Rázvor

mm

4100

Celková hmotnosť

kg

Počet náprav

ks

Počet prevodových stupňov prevodovky

stupeň

Strana 1 z 5

Maximum

Presne
132

25

7200
2
6

Hrúbka profilu podvozku

mm

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Prevodovka manuálna
Palivo motorová nafta
Palivová nádrž tvarovaná
Farba karosérie RAL 2011
Pohon 4x2
Nadstavba trojstranný sklápač
Automaticky ovládaná klimatizácia
Veniec volantu s koženým poťahom
Volant s multifunkč. tlačidlami
Stav oleja v motor. na displeji
Cruise Control (Tempomat)
Predné svetlá do hmly
13 pin zásuvka 12V pre príves
Širšie lemy predných blatníkov
Systém stráženia jazdného pruhu
Tri kľúče od voz. a diaľkové ovládanie
Okno/okná v zadnej stene kabíny
Ramená zrkadiel pre šírku min 2350mm
Prenosná záblesková lampa
Centrálne zamykanie + alarm
Prepínač Ecoswitch Pro
Držiak náhradného kolesa pod rámom vzadu
Nádrž AdBlue na ráme podvozka
Originál disky s obutými zimnými pneumatikami v
rozmere 225/75 R 16
Náhradné koleso
Airbag vodiča
Typ podvozku tuhý, nosný (rámový)
Profil podvozku tvar písmena „U“
Emisná norma Euro VI
Štartovanie vozidla so snímačom odtlačku prsta a
záznamom prevádzky podľa vodiča
Povinná výbava vozidla, označenie podľa platnej
legislatívy
Sedadlo vodiča 3-st. bedrová opierka odpružené
Akustická signalizácia spiatočky vzadu
Determálne tónované čelné sklo
Elektrické ovládanie okien
Oceľové ráfiky kolies
Filter paliva vyhrievaný
Výfuk podvozku pod rámom
Pevný zadný nárazník
Expanzný modul
PTO z prevodovky
Uzávierka diferenciálu
Držiak 2kg hasiaceho prístroja
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Položka č. 2:

Nadstavba – trojstranný sklápač

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Vonkajšie rozmery (d x š x v)

mm

4200 x 2300 x
400

Objem sklápača

m3

3

Hrúbka podlahy

mm

3

Výška bočníc

mm

400

Výška zadného čela

mm

400

Výška predného čela

mm

1000

Dĺžka svetelnej LED rampy

mm

1000

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Maximum

Presne

Materiál: oceľ
Pomocný rám oceľový žiarovo zinkovaný
Podlaha sklápača plechová
Centrálne umiestnený teleskopický valec
Hydraulické čerpadlo
Oceľové bočnice, otváranie bočníc otočené na spodnom
pánte, výkyvné na hornom pánte, ovládanie mechanické
manuálne
Zadné čelo oceľové, výkyvné podľa horného pántu,
sklopné, ovládanie mechanicky manuálne
Predné čelo oceľové, ochranná mreža kabíny
Farba RAL 2011
Svetelná LED rampa oranžová uchytená na kabíne
vozidla
2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy a sprevádzkovania na mieste plnenia (v rámci celej SR)
Vrátane zaškolenia
Tovar nový, doposiaľ nepoužitý
Záručná lehota minimálne 24 mesiacov od dodania a uvedenia do prevádzky.
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 v slovenskom alebo českom
jazyku, záručný list, servisná knižka, technický preukaz, certifikát o zhode COC
Predávajúci do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy predloží kupujúcemu:
- podrobná špecifikácia predmetu zákazky (výrobca, značka, typ) v rozsahu propagačných materiálov zverejňovaných
výrobcom
- potvrdenie o autorizovanom obchodnom zastúpení predávajúceho pre ponúkaný predmet zákazky (napr. obchodná zmluva)
v prípade, že predávajúci nie je výrobcom resp. zástupcom výrobcu
- autorizácia výrobcu resp. zástupcu výrobcu zariadenia pre ponúkaný predmet zákazky
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy a to kontaktnej osobe objednávateľa.
Dodávateľ oznámi objednávateľovi (telefonicky, emailom) minimálne 4 pracovné dni pred dodaním predmetu zákazky 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 minimálne 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, pričom za jej doručenie sa považuje deň
doručenia faktúry elektronicky na adresu kontaktnej osoby objednávateľa.
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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.
V prípade zistenia závady na dodanom tovare do 14 dní od prevzatia, má dodávateľ povinnosť vymeniť vadný tovar za
bezvadný a rovnakých parametrov.
Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa požadované osobitné požiadavky na plnenie predmetu zákazky sa považuje za podstatné
porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronické
trhoviska (OPET).
Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných
podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronické trhoviska (OPET).
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.
Záručný a pozáručný servis vrátane dodania náhradných dielov.
Dodávateľ je povinný vykonať predpredajný servis zariadenia s dodaním dokladu, na ktorom bude uvedené, ktoré časti a
funkcie zariadenia boli skontrolované.
Doklad o predpredajnom servise musí byť podpísaný oprávnenou osobou dodávateľa.
Cena zariadenia zahŕňa riadne dodanie zariadenia na miesto určenia, zaškolenie osôb určených objednávateľom.
Dodávateľ je povinný vyhotoviť a odovzdať kontaktnej osobe objednávateľa protokol o odovzdaní a prevzatí plnenia,
podpísaný oprávnenou osobou za dodávateľa.
Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať plnenie špecifikované v časti technická špecifikácia predmetu a osobitné
požiadavky na plnenie a podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí plnenia, iba ak bude plnenie kompletné bez akýchkoľvek
vád (vrátane vzhľadových) a/alebo nedorobkov.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať predmet tejto zmluvy a plnenia s ním súvisiace a neuhradiť dohodnutú cenu a
nepodpísať preberací protokol pokiaľ plnenia vyplývajúce z tejto zmluvy nebudú bez vád alebo nedorobkov, nebudú
kompletné, nebudú plne funkčné.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Považská Bystrica

Obec:
Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
06.09.2018 06:30:00 - 30.11.2018 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

3,0000

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.

IV. Zmluvná cena
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4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 189 900,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 227 880,00 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.

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 03.09.2018 12:30:01
Objednávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
HYCA s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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