
Kúpna zmluva č. Z201743198_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Močenok
Sídlo: Sv. Gorazda 629/82, 95131 Močenok, Slovenská republika
IČO: 00308439
DIČ: 2021252794
IČ DPH:
Číslo účtu: SK4202000000001582219153
Telefón: +421376552370

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo: Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 35786078
DIČ: 2020256436
IČ DPH: SK2020256436
Číslo účtu: SK65 1100 0000 0026 2755 5316
Telefón: 0424691174

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Technologické vybavenie zberného dvora
Kľúčové slová: vozidlo, kontajner na hákový nosič, štiepkovač, váha
CPV: 34114000-9 - Špeciálne vozidlá; 44613800-8 - Kontajnery na odpadový materiál; 

38311000-8 - Elektronické váhy a ich príslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Technologické vybavenie zberného dvora

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

NADSTAVBA - HYDRAULICKÝ HÁKOVÝ NOSIĆ 
KONTAJNEROV ks 1

nosnosť kg 2900 3000

použiteľná dĺžka kontajnerov mm 2350 2840

KONTAJNER NA HÁKOVÝ NOSIĆ - VAŃOVÝ ks 5

celková dĺžka m 2,73

celková šírka m 1,75

celková výška m 1,40

KONTAJNER NA HÁKOVÝ NOSIĆ - V TRETINE 
SKLOPNÉ BOĆNICE ks 5

celková dĺžka m 2,73
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celková šírka m 1,75

celkový výška m 1,40

PROFESIONÁLNY NOSIĆ NADSTAVIEB - 
TRANSPORTÉR 4x4 NI ks 1

šírka vozidla mm 1630 1730

výška vozidla mm 2200 2400

dĺžka vozidla mm 4920

zdvihový objem motora cm3 2998

výkon motora HP 150

ŚTIEPKOVAĆ S MONTÁŹOU NA ĆELNÚ UPÍNACIU 
DOSKU ks 1

priemer drveného materiálu mm 5

NÁKLADNÁ VÁHA PLOŚINOVÁ ks 1

počet plošín ks 2

váživosť plošiny t 10,00

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

NADSTAVBA - HYDRAULICKÝ HÁKOVÝ NOSIĆ 
KONTAJNEROV nový

kompatibilný áno

KONTAJNER NA HÁKOVÝ NOSIĆ - VAŃOVÝ nový

KONTAJNER NA HÁKOVÝ NOSIĆ - V TRETINE 
SKLOPNÉ BOĆNICE nový

PROFESIONÁLNY NOSIĆ NADSTAVIEB - 
TRANSPORTÉR 4x4 NI nový

počet prepravovaných osôb v kabíne min.: vodič + 2 spolujazdci

kabína vodiča ergonomická / hydraulicky sklopná

sklopná kabína vodiča pre ľahko dostupný prístup k 
motoru na údržbu a servis vyžaduje sa

elektricky ovládanie okien vyžaduje sa

vyhrievané spätné zrkadlá vyžaduje sa

motor- emisná norma EURO VI

motor vysoko objemový sériový turbo diesel

počet náprav 2

prevodovka / pohon 4x4 (vypínateľný predný + trvalý zadný )

prevodovka / pohon vrátane plazivého chodu

brzdy kotúčové s vnútorným chladením na 4 kol.

predný rýchloupínací systém vyžaduje sa

variabilný hydraulický systém s komfortným ovládaním vyžaduje sa

ťažné zariadenie pre príves - guľová hlava vyžaduje sa

ŚTIEPKOVAĆ S MONTÁŹOU NA ĆELNÚ UPÍNACIU 
DOSKU nový

štiepkovač kompatibilný s vozidlom vyžaduje sa

NÁKLADNÁ VÁHA PLOŚINOVÁ nová

možnosť uchovávania váhových dát pre spracovanie v 
PC vyžaduje sa

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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

Vrátane inštalácie na miesto plnenia

Všetky tovary musia byť dodané ako nové tovary - je neprípustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod.

Predávajúci je povinný pri odovzdávaní  vozidla predložiť kupujúcemu všetku dokumentáciu k odovzdanému predmetu 
zákazky, slovenské osvedčenie o evidencii, časť II. (tzv. veľký TP), návod na obsluhu (manuál) v slovenskom alebo v českom 
jazyku

V prípade nedodržania požadovaných technických parametrov na predmet zákazky uvedených v technickej špecifikácii, 
technických vlastností a osobitných požiadaviek na plnenie objednávateľa, bude táto skutočnosť považovaná za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok a verejný obstarávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy a zároveň uplatní voči 
dodávateľovi sankciu vo výške 10% kúpnej ceny.

Zákazka sa týka projektu financovaného z OP KZP, dodávateľ musí strpieť výkon kontroly a auditu

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy

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

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých položiek do 7 dní od 
uzatvorenia zmluvy

Požaduje sa oznámiť obchodnú značku a typ jednotlivých druhov s presným číselným označením tovaru do 7 dní od 
uzatvorenia zmluvy

Požaduje sa aj uvedenie ceny s DPH a bez DPH (kvôli rôznym výškam DPH)

Súčasťou aktualizovaného rozpočtu a faktúry bude číslo súvisiaceho projektu v rámci ITMS2014+, s ktorým prijímateľ 
oboznámi dodávateľa po uzavretí zmluvy

Dodávateľ, ktorý predloží ponuku ako neplatca DPH prehlási, že v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH je 
ním predložená kontraktačná cena konečná  a bude považovaná na úrovni s DPH

Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

Objednávateľ bude využívať iný bankový účet aký má uvedený vo svojom profile EKS, po zadaní zákazky oznámi 
dodávateľovi účet, ktorý bude v rámci finančného plnenia využívaný

Názov Upresnenie

Typové schválenie vozidla áno

Vybavenie vozidla podľa legislatívy 
SR lekárnička, hasiaci prístroj, vesta

Záručná doba 12 mesiacov

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

16.10.2017 12:00:00 - 15.01.2018 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
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Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , 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 vrátane DPH: 197 770,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 05.09.2017 13:38:02

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

Dodávateľ:
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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