Kúpna zmluva č. Z201923769_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 Ilava
Mierové námestie 16/31, 01901 Ilava, Slovenská republika
00317331
2020610911
SK7202000000003000227372
0424455542

Dodávateľ:
Obchodné meno:

MB SERVIS, s.r.o.

Sídlo:

Kostolecká 1242/19A, 92221 Moravany and Váhom, Slovenská republika

IČO:

44020091

DIČ:

2022556294

IČ DPH:

SK2022556294

Číslo účtu:

SK3611000000002621146466

Telefón:

+421337342192

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Zberové vozidlo s lisovacou nadstavbou

Kľúčové slová:

komunálna technika, špeciálne vozidlo na zvoz odpadu

CPV:

34114000-9 - Špeciálne vozidlá; 34144511-3 - Vozidlá na odvoz smetí; 34144000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Nové zberové vozidlo s lisovacou nadstavbou

Funkcia
Zberové vozidlo určené ku zberu a preprave tuhého komunálneho odpadu a všetkých druhov separovaných a triedených
odpadov
Technické vlastnosti

Jednotka

Zberové vozidlo s lisovacou nadstavbou

ks

Motor výkon

kW

180

190

Objem motora

ccm

6500

7500

Prevodovka mechanická, počet stupňov

ks

8

Konfigurácia náprav

pohon

4x2

Celková hmotnosť podvozku

kg

18000

Počet miest na sedenie

os

3

Šírka kabíny vodiča

mm

2240

Vnútorná výška kabíny

mm

Majáky na kabíne LED

ks

2

Zadná náprava-technická nosnosť

kg

11500
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Minimum

Maximum

Presne
1

1550

1650

Predná náprava-technická nosnosť

kg

7100

uzávierka diferenciálu

ks

1

Palivová nádrž-uzamykateľná

l

Nádrž na AdBlue - uzamykateľná

l

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Podvozok nový, nepoužívaný

rok výroby 2019

Motor emisná trieda

EURO6d, bez spätnej regenerácie výfukových plynov

Kabína vybavená klimatizáciou, rádio s Bluetooth s 5
palcovým farebným displejom,centrálne zamykanie,
tempomat, čelné sklo a sklo bočných dverí tónované,
spätné a širokouhlé zrkadlo vyhrievateľné a elektricky
nastaviteľné, zadná stena kabíny bez okien, prístrojová
doska - farebná s multifunkčným ukazovateľom pre
chladiacu kvapalinu/kvap.do ostrekovačov/motorový
olej/olej riadenia/podtlak nasávania

s komfortným sedadlom vodiča a lavicou pre 2 spolujazdcov
(jednotlivé sedadlá)

Svetlomety halogénové dvojité refl.H7

diaľkové a hmlové dodatočne s odbočovacím svetlom

svetlá pre denné svietenie

komformné s ECE R87

Brzdy na prednej a zadnej náprave

kotúčové

Predná náprava so stabilizátorom

perá parabolické

Zadná náprava

vzduchová, hypoidná HY-1350 s uzávierkou diferenciálu

Výfuková sústava

sústava nasávania vzduchu vysokovytiahnutá vľavo so suchým
vzduchovým filtrom za kabínou

Príprava prepojenia nadstavby s vozidlom

riadiaci modul pre externú výmenu dát a vedľajší pohon od
prevodovky vhodný parametricky pre tento typ nadstavby

Pri zaradenom spätnom chode vozidla

výstražný bzučiak

Nadstavba -nová, nepoužívaná, nie prototyp

pevná montáž nadstavby na rám podvozku predpísanými
mechanickými upínacími prvkami

Objem nadstavby - efektívny objem zásobníka na odpad

min. 15m3

Objem násypnej vane

min. 2,2m3

Násypná vaňa

vybavená ventilom pre vypúšťanie kvapalných zložiek odpadu

Konštrukcia zásobníka

hladké vonkajšie steny zásobníka, vystúžené v rohoch zbernej
nádrže

Systém zhutňovania odpadu

s lineárnym lisovací mechanizmus

Pomer stláčania odpadu/lisovací pomer

1:6 podľa druhu odpadu

Vyklápač

umiestnený vzadu

Ovládanie nadstavby z kabíny

displej s integrovaným monitorom zadnej kamery

hladký a rovný vonkajší tvar nadstavby

s ohľadom na celoročnú prevádzku po pozemných komunikáciách
pre ľahké umývanie a čistenie, bez rebier

vnútri klenuté boky a strop kontajnera

s predpätým plechom pre lepšie pevnostné vlastnosti nadstavby

kontajner v rohových partiách zosilnený

šikmé (nie pravouhlé) rohy vnútrajška kontajnera pre jednoduché
vymývanie a vyššiu odolnosť proti korózii

teleskopický hydraulický valec upevnený medzi zvislým
nosníkom zbernej nádrže vpredu

a lisovacím štítom vytvárajúci požadovaný protitlak voči
lisovaciemu mechanizmu (doska/lopata) pri lisovaní odpadu a
zabezpečujúci vytláčanie odpadu zo zbernej nádrže

spodné vedenie výtlačného lisovacieho štítu stredovým I
profilom

z oteruvzdorného materiálu

zabezpečenie stability lisovacieho štítu

pomocnými vedeniami po vnútorných bokoch zbernej nádrže

oteruvzdorné dosky lisovacieho mechanizmu

v zadnom veku

hydraulické valce dosky a lopaty (piestnice) lisovacieho
mechanizmu

vo vnútornej časti zadného veka umiestnené mimo dosah odpadu

možnosť nastavenia režimu lisovania

ručný, jednocyklový chod, nepretržitý chod

hrúbka materiálu spodnej časti násypnej vane

8mm

systém s lineárnym stláčaním

pomocou hydraulického systému od podvozku
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140

150
35

utesnenie výtlačného štítu

proti prepadávaniu materiálu

všetky valce ovládajúce lisovací systém

umiestnené vo vnútri nadstavby

vlastná konštrukcia nadstavby riešená proti úniku
tekutých frakcií z odpadu

s možnosťou ich samostatného odlúčenia a vypustenia

vlastný diagnostický systém

vyhľadávania porúch

vyklápač univerzálny nedelený vyklápač pre nádoby od
110 až do 1 100litrov

otvorené prevedenie vyklápača, s možnosťou priameho ručného
vhadzovania odpadu

vyklápač vybavený sklopným sklzom

sklopným plechom pre zníženie výšky nasypnej hrany pre
zväčšenie násypného otvoru pri ručnom nakladaní odpadu

vyklápač

ako celok uchytený na vonkajších bokoch zadného veka s lisom

Výbava vozidla

v súlade s normou STN EN 1501-1

Vybavenie dvomi bezpečnostnými stúpačkami

v zadnej časti nadstavby s blokáciou spiatočky /cúvania a
obmedzením max. rýchlosti na 30km/hod pri ich zaťažení

Držiak na

metlu a lopaty

Vybavenie

pracovným svetlom vzadu 2 ks, ochranná zástera cez celú šírku
vozidla vzadu

Centrálne mazanie čapov hydraulických valcov
nadstavby

el. dávkovacím čepadlom, mimo čapov vyklápača

Armatúra

v prednej časti zásobníka pre odpúšťanie kvapalnej frakcie

Nadstavba s pohonom hydraulického čerpadla
nezávislým na spojke

mechanický vývod na motore, spojky pre vypnutie/zapnutie
trvalého náhonu medzi motorom a hydraulickým čerpadlom

Kamerový systém

s pripojením ďalšej prednej kamery, monitor, záznamové
zariadenie na SD kartu s GPS určený na sledovanie priestoru za
vozidlom s monitorom v kabíne vozidla

Farba kabíny, nadstavby a vyklápača

biela RAL 9010

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia min. 3 osôb v rozsahu podľa potreby
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy
Predmet zákazky musí byť dodaný ako nový, je neprípustné dodať predmet zákazky starší, repasovaný použitý, prototyp a
pod.
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 spolu s
min. 3 referenciami rovnakého typu v SR
Požaduje sa predložiť potvrdený doklad autorizovanou organizáciou výrobcu nie starší ako 1 mesiac, že dodávateľ nadstavby
je autorizovaným predajcom a zároveň záručným a pozáručným servisom
Objednávateľ posúdi na základe predložených dokladov či ponúkaný predmet zákazky spĺňa technické parametre a
požiadavky objednávateľa v zmysle technickej špecifikácie a osobitných požiadaviek.
Nedodržanie technických parametrov na predmet zákazky uvedených v technickej špecifikácii a osobitných požiadavkách
alebo nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných
podmienok, ktoré oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy.
Záručná doba na celý predmet zákazky sa požaduje 24 mesiacov od prevzatia vozidla
Požaduje sa predložiť spolu s predmetom zmluvy dokumentáciu: osvedčenie o evidencii, CoC, technické osvedčenie, návody
na obsluhu a údržbu v slovenskom prípadne českom jazyku, servisnú knižku, osvedčenie o zaškolení obsluhy
dostupnosť autorizovaného servisu v okruhu do 70km
Dodávateľ je povinný predložiť typové označenie výrobku, ktorý je predmetom plnenia do 5 dní od uzatvorenia zmluvy, v
prípade ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadane technickej špecifikácii prípadne iným požiadavkám predmetu zákazky,
objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy resp. tovar neodobrať.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH do 5 dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ je povinný splniť dodávku predmetu do 8 mesiacov od vystavenia objednávky kupujúcim.
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Vozidlo vrátane nadstavby musí zodpovedať príslušným ustanoveniam pre premávku na pozemných komunikáciách, taktiež
všetkým platným normám a ostatným predpisom
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Ilava

Obec:

Ilava

Ulica:

Mierové námestie 16/31

Čas / lehota plnenia zmluvy:
12.08.2019 10:24:00 - 09.04.2020 10:24:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 133 333,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 160 000,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 08.08.2019 10:58:01
Objednávateľ:
Mesto Ilava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
MB SERVIS, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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