
Kúpna zmluva č. Z202010443_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Milhosť
Sídlo: 6, 04458 Milhosť, Slovenská republika
IČO: 31947034
DIČ: 2021245699
IČ DPH:
Telefón: 0556962794

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CSAKOM, spol. s r.o.
Sídlo: Mikulášov sad 241, 94634 Bátorove Kosihy, Slovenská republika
IČO: 31107818
DIČ: 2020399062
IČ DPH: SK2020399062
Telefón: 35 7797 226

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Viacúčelový zametací stroj
Kľúčové slová: zametací stroj, čistenie,  komunikácií, údržba plôch
CPV: 34144000-8 - Motorové vozidlá na špeciálne účely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Komunálne vozidlo na čistenie obecných komunikácií

Funkcia

Čistenie miestnych komunikácií, zníženie prašnosti ciest a zber odpadu z ciest a komunikácií

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Multifunkčné zametacie vozidlo so zberom ks 1

šírka vozidla mm 1000 1200

dĺžka vozidla mm 2900 3200

dĺžka vozidla s dvomi kefami mm 3600 3900

výška vozidla mm 1900 2100

rázvoz kolies mm 1300

objem motora ccm 1500 1650

výkon motora kW 24

pracovná rýchlosť km/h 0 30

jazdná rýchlosť dozadu km/h 0 12

celková prípustná hmotnosť kg 3000

počet zametacích kief ks 2

zametacia šírka mm 1300 1900
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vnútorný polomer otáčania mm 700

vonkajší polomer otáčania mm 2100

predný hydraulický záves so zdvihácou silou kg 500

Spätné zrkadlá ks 2

maják ks 1

Nizkotlaková cisternová nádstavba so striekacou lištou ks 1

Objem vodnej nádrže l 500

Rok výroby rok 2020

Šírka postreku mm 1300

tlak vody bar 6 8

Šírka striekacej lišty mm 1200

Pracovná šírka striekacej lišty mm 1400

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Multifnukčné zametacie vozidlo so zberom áno

Komunálny multifunkčný nosič nadstavieb áno

Minimálny rok výroby vozidla 2020

Kategória vozidla ( do 3500 kg ) áno

hydrostatický pohon zametacieho vozidla áno

Hydrostatický 2-stupňový pohon na 4 kolesové motory ( 
4x4 ) áno

Stály pohon všetkých kolies s automatickou záťažovou 
reguláciou a reguláciou preklzu áno

Dieselový motor Druh paliva

Druh paliva nafta motorová

Prevádzková brzda na všetky 4 kolesách áno

Prídavná mechanická prevádzková brzda áno

Kĺbové riadenie s odpruženým kĺbom áno

Integrované a tlmené vyrovnanie výkyvu pre optimálne 
prekonávanie obrubníkov áno

Plne hydraulické riadenie s rajdom/vytáčaním 53 áno

Kabína komfortná, celopresklená, vykurovaná s 
klimatizáciou áno

Umiestnenie všetkých ovládacích prvkov v priestore 
vodiča ( počítadlo motohodín, kontrola teploty 
hydraulického oleja a chladiacej kvapaliny, indikácia 
minimálneho množstva paliva, kamera na cúvanie )

áno

Prevádzkové svetlomety a smerové svetlá podľa platnej 
legislatívy áno

Oceľová sacia hubica na vodiacich koliečkach s klapkou 
pre zber väčších odpadkov áno

Hydraulické zdvíhanie sacej hubice áno

Možnosť regulácie otáčok kief a šírky zametania z 
kabíny vodiča áno

Recirkulácia odsávanej vody áno

Zásobník na smeti z nehrdzavejúceho materiálu áno

Certifikácia Eunited PM 10 áno

Typové schválenie vozidla áno

Osvedčenie ( súhlas ) výrobcu / zástupca na predaj a 
servis stroja áno

Pre vedenie stroja vodičský preukaz typu B áno

Vybavenie vozidla podľa legislatívy SR áno
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Nizkotlaková cisternová nádstavba so striekacou lištou áno

Minimálny rok výroby 2020 áno

Kompatibilný s nosičom áno

S hydraulickým pohonom áno

Pripojenie na hydrant áno

Ovládanie pomocou riadiaceho panelu v kabíne vodiča áno

Hydraulické pretáčanie lišty áno

Osvedčenie ( súhlas ) výrobcu ( zástupcu ) na predaj a 
servis stroja áno

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

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

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..

Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA , Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na 
zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia. Financovať sa 
bude v rámci žiadosti o poskytnutie dotácie z envirofondu.

Zmluva nadobudne účinnosť až po jej odsúhlasení a schválení riadiacim orgánom poskytovateľa dotácie, po vydaní správy z 
kontroly a poskytnutí dotácie.

Účinnosť zmlúv uzavretých cez EKS, ktoré budú spolufinancované z dotácie, je naviazaná na výsledky kontroly predmetného 
VO zo strany poskytovateľa. Ak výsledok predmetnej kontroly VO nebude pozitívny, nie je splnená podmienka pre 
nadobudnutie účinnosti zmluvy v súlade so všeobecnými zmluvnými podmienkami EKS. Z uvedeného dôvodu je potrebné 
upozorniť na skutočnosť, že k plneniu zmluvy nemôže dôjsť skôr, ako sa zmluva s úspešným uchádzačom stane účinnou.

Dodávateľ je povinný dodať tovar do 180 dní od výzvy objednávateľa na dodanie predmetu zákazky. Výzva objednávateľa 
bude zaslaná dodávateľovi až po kladnom odsúhlasení a schválení verejného obstarávania poskytovateľom dotácie - po 
vydaní správy z kontroly.

Nesplnenie povinnosti podľa bodu 9 týchto Osobitných požiadaviek na plnenie sa bude považovať za podstatné porušenie 
tejto zmluvy a má za následok právo objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy.

Dodávateľ je špecificky vo vzťahu k Tovaru povinný dodať Objednávateľovi spolu s Tovarom všetky doklady a dokumenty 
týkajúce sa Tovaru, ktoré sú nevyhnutné pre jeho riadnu montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, používanie, či údržbu, ak 
taká potreba vyplýva z povahy Tovaru či dohodnutej Špecifikácie;

Čistiaci stroj musí spĺňať platné podmienky prevádzky po pozemných komunikáciách v SR.

V prípade nedodržania technických parametrov a vlastností predmetu zákazky, ktoré stanovil objednávateľ , považuje sa 
takéto porušenie za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť bez nároku na akúkoľvek 
finančnú náhradu za náklady spojené s jeho dodaním.

V kúpnej cene musí byť zahrnutá kompletná dodávka predmetu zákazky v zmysle technickej špecifikácie vrátane všetkých 
súvisiacich služieb a prác (transport predmetu kúpy do miesta dodania, odskúšanie vozidla, odovzdanie dokladov na riadne 
užívanie a všetky priame a nepriame náklady súvisiace s predmetom zákazky) a záručný servis.

Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania predmetu zákazky, t.j. odo dňa protokolárneho prevzatia predmetu zákazky. 
Objednávateľ je povinný oznámiť dodávateľovi vady na predmete zákazky bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil. Ak 
ide o odstrániteľnú vadu, ktorú je možné opravou alebo výmenou vadnej súčasti odstrániť, má objednávateľ právo na jej 
bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

Objednávateľ nie je povinný prevziať predmet zákazky, ak by predmet zákazky mal vady, ktoré bránia v riadnom užívaní 
predmetu zákazky.

Dodávateľ musí byť autorizovaným predajcom značky predstavujúcej plnenie predmetu zmluvy a autorizovaným 
poskytovateľom servisných služieb, t.j. s certifikátom od výrobcu a certifikovanými servisnými technikmi.
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Predávajúci začne vykonávať servisné služby v čo najkratšom termíne, podľa jeho kapacitných možností, pričom nástup na 
ohlásenú poruchu stroja zabezpečí najneskôr do 48 hod. (v prac. dňoch) od telefonického nahlásenia poruchy stroja, ak tomu 
nebránia nepredvídateľné okolnosti, ktoré nedokáže ovplyvniť.

Štandardné servisné prehliadky predpísané výrobcom a opravy menšieho charakteru sa zabezpečujú pojazdnými servisnými 
vozidlami s certifikovanými servisnými technikmi s certifikátom od výrobcu.

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: Košice - okolie
Obec: Milhosť
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.05.2020 00:00:00 - 26.11.2020 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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: 73 633,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 88 360,00 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 25.05.2020 13:38:01
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Objednávateľ:
Obec Milhosť
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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