
Kúpna zmluva č. Z201752938_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Poráč
Sídlo: Poráč 61, 05323 Poráč, Slovenská republika
IČO: 329509
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0534297185

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Slavka Ivanová-Štýl
Sídlo: Sládkovičova 1970/12, 09302 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
IČO: 41803523
DIČ: 1075537441
IČ DPH: SK1075537441
Číslo účtu: SK24 1100 0000 002625018728
Telefón: 0905357375

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Technické vybavenie pre zberné dvory
Kľúčové slová: technika pre zberný dvor
CPV: 16000000-5 - Poľnohospodárske stroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Technické vybavenie pre zberné dvory

Funkcia

Technika pre zberný dvor

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kolesový traktor s čelným nakladačom ks 1

Traktorový náves ks 1

Nesený drvič biologického rozložiteľného odpadu ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Traktor - Emisná norma min. IIIB

Traktor - Výkon motora max. 56 KW

Traktor - Počet valcov motora min. 4 ks

Traktor - Objem motora od 2925 do 4000 cm3

Traktor - Krútiaci moment motora min. 290 Nm

Traktor - Počet prevodových stupňov prevodovky vpred / vzad počet min. 12/12

Traktor - Otáčky zadného PTO presná hodnota 540/1000 ot/min
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Traktor - Rázvor náprav min. 2200 mm

Traktor - Celková výška traktora max. 2600 mm

Traktor - Hmotnosť traktora bez prídavných závaží min. 2580 kg

Traktor - Palivová nádrž max. 100 litrov

Traktor - Rozmer pneumatík zadnej nápravy palec 16,9 
– 30

Traktor - Rozmer pneumatík prednej nápravy palec: 11,2
– 24

Traktor - Nosnosť nakladača od 1500 do 1800 kg

Traktor - Výška zdvihu od 3200 do 4000 mm

Traktor - Počet hydraulických sekcií nakladača min. 3 ks

Traktor - Tlak v hydraulickom systéme od 160 do 180 bar

Traktor - Motor – kvapalinou chladený

Traktor - Preplňovanie motora – Turbodúchadlom

Traktor - Vzduchový filter – Suchý s dvoma vložkami

Traktor - Prevodovka – mechanická, synchronizovaná, 
sreverzorom

Traktor - Reverz prevodovky – mechanický, páka pod 
volantom

Traktor - Brzdy traktora / prívesu – mokré v oleji / 
vzduchové

Traktor - Kabína vybavenie – kúrenie, ventilácia, 
vzduchovésedadlo vodiča, predný a zadný stierač

Traktor - Závesy – predný, zadný horný dvojpolohový s 
hubicou,Piton – fix, lišta

Traktor - Čelný nakladač – kompatibilný s traktorom

Traktor - Ovládanie nakladača – Joistick s 
elektohydraulickoufunkciou

Traktor - Systém upínania náradia – Euro rýchloupínanie

Traktor - Príslušenstvo nakladača

Traktor - Lyžica na sypké materiály – so šírkou min. 2,0 m

Traktor - Lyžica s pridržiavačom – so šírkou min. 1,5 m

Traktor - Paletizačné vidly presuvné – s dĺžkou min.1,2 m

Traktor - Príslušné dokumenty k traktoru: schválenie 
MDVRR SRna premávku po pozemných komunikáciách,
OEV, COC

Traktorový náves - Nosnosť min. 7000 kg

Traktorový náves - Max. rýchlosť 30 km/hod

Traktorový náves - Trojstranné sklápanie korby

Traktorový náves - Objem ložného priestoru min 9 m3

Traktorový náves - Celkové rozmery dĺžka min. 3800 mm

Traktorový náves - Celkové rozmery šírka min.1600 mm

Traktorový náves - Počet náprav 2 ks

Traktorový náves - Odstavná noha

Traktorový náves - Bezpečnostné zaisťovacie kliny

Traktorový náves - Rolovateľná plachta

Traktorový náves - Cestné osvetlenie

Traktorový náves - Výbava návesu musí zodpovedať 
požiadavkám platnej legislatívy na premávku po 
verejných komunikáciách

Drvič - drvič s kapacitou min. 150 mm
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Drvič - rozmery vstupného otvoru min 150 x 150 mm

Drvič - rozmery násypky min. 800 x 700 mm

Drvič - šírka max. 1800 mm

Drvič - výška max. 2300 mm

Drvič - hmotnosť do 1000 kg

Drvič - min. výkon drviča 4,7 t. /hod.

Drvič - protizáťažový systém

Drvič - min. 2 hydraulické podávacie valce

Drvič - výfuk otočný min. o 270 stupňov

Drvič - poháňaný cez kardan traktora

Drvič - vývodový hriadeľ 540 ot./min.

Drvič - uchytený na trojbodovom závese traktora

Drvič - drviace ústrojenstvo: disk min. 500 mm x 25 mm, s min. 2 kotúčovými nožmi

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Traktor musí spĺňať požiadavky na kompatibilitu s návesom.

Dodávateľ predloží do 7 dní od uzavretia zmluvy objednávateľovi podrobný opis, uvedenie presnej identifikácie a špecifikácie 
predmetu zákazky s uvedením presných názvov a cien (vrátane položkovitého rozpočtu s uvedením jednotkových cien) 
tovarov, ktorým preukáže splnenie požiadaviek na predmet zákazky. Uvedený opis (položkovitý rozpočet) tovarov bude 
povinnou prílohou k zmluve automaticky uzatváranej systémom elektronického trhoviska.

Vzhľadom na financovanie predmetu zákazky z fondov EÚ sa na zákazku vzťahuje osobitná časť Obchodných podmienok 
elektronického trhoviska (Čl. XV Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ).

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres:
Obec:
Ulica: Poráč

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.01.2018 08:00:00 - 20.04.2018 16:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000
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3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , 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 bez DPH: 59 333,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 71 200,00 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 27.12.2017 15:20:01

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

Dodávateľ:
Slavka Ivanová-Štýl
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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