
Kúpna zmluva č. Z201821083_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Sačurov
Sídlo: Ul. osloboditeľov 385, 09413 Sačurov, Slovenská republika
IČO: 00332810
DIČ: 2020527377
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: +421 574497277

1.2 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 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákladný automobil – trojstranný sklápač s hydraulickou rukou
Kľúčové slová: motorové vozidlo, nákladné vozidlo, vozidlo so sklápacou nadstavbou, hydraulický žeriav
CPV: 34100000-8 - Motorové vozidlá; 34130000-7 - Motorové vozidlá na prepravu tovaru; 

34134000-5 - Plošinové a vyklápacie nákladné automobily; 34142000-4 - Žeriavové 
automobily a terénne vyklápacie nákladné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Vozidlo

2. Nadstavba 1 - Hydraulický žeriav

3. Nadstavba 2 - Trojstranný sklápač

Položka č. 1: Vozidlo

Funkcia

Vozidlo

Predmetom zákazky je dodanie vozidla s hydraulickým žeriavom a trojstranným sklápačom, v požadovanom vyhotovení 
schválenom na prevádzku na pozemných komunikáciách Slovenskej republiky ( v zmysle zákona č. 725/2004 Z .z v znení 
neskorších predpisov ), od subjektov autorizovaných príslušným  orgánom štátnej správy na dovoz a predaj príslušných 
výrobných značiek Slovenskej republike, s vozidlom  musí byť dodaný : platný technický preukaz a COC, pre premávku na 
pozemných komunikáciách V Slovenskej republike , návod na obsluhu a údržbu vozidla v slovenskom jazyku, servisná knižka

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Vozidlo kus 1

Objem motora cm3 4400 5100

Výkon motora kW 150 165
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Objem palivovej nádrže l 200

Objem nádrže na AdBlue l 30

Obsaditelnosť osoba 3

Rázvor mm 4100

Celková hmotnosť kg 12000

Počet náprav kus 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Prevodovka minimálne 6 stup., manuálna

Palivo nafta motorová

Farba karoséria biela

Pohon 4x2

Nadstavba 1 Hydraulický žeriav

Nadstavba 2 Trojstranný sklápač

Brzdy dvojokruhové kotúčové+ABS

Napätie 24 V

Diferenciál s uzávierkou

Plechové disky kolies áno

Bezpečnostné pásy/ s predpínačom/ áno

Posilňovač riadenia áno

Centrálne uzamykanie áno

Tónované sklá áno

Otáčkomer áno

Odkladacie priestory áno

Látkový poťah sedadiel áno

Palubný počítač áno

Elektrické  okná áno

Odpružené sedadlo vodiča áno

Okno v prepážke za vodičom áno

Vyhrievané a el. ovládané spätné zrkadlá áno

Poťah sedadla vodiča áno

Zadné a predné lapače nečistôt áno

Gumové koberce áno

Bočné ochranné zábrany áno

Povinná výbava vozidla áno

Predné a zadné zosilnené parabolické perá áno

Tri kľúče od voz. a imobilizér áno

Vonkajšia clona proti slnku áno

Predné svetlá do hmly áno

Hliníkové vzduchojemy áno

PTO áno

Oceľ. predný náraznik áno

Rádio s CD a MP3 áno

Opierky rúk pre sedadlo áno

Motor Euro VI C áno

Ochranný štít chladiča a olejovej vane áno

klimatizácia áno

Cruise Control (Tempomat) áno
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Čap vpredu na núdzový odťah áno

Ochranná mriežka hlavných svetiel áno

Náhradné koleso áno

Manuálne hydraulické sklápanie kabíny áno

Predfilter paliva vyhrievaný áno

Peľový filter vzduchu áno

Akustická signalizácia spiatočky vzadu áno

Determálne tónované čelné sklo áno

Digitálny tachograf áno

Popolník a zapaľovač cigariet áno

Dva parkovacie kliny v držiaku áno

Položka č. 2: Nadstavba 1 - Hydraulický žeriav

Funkcia

Hydraulický žeriav ku vozidlu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Hydraulický žeriav ku vozidlu kus 1

zdvihový moment kNm 60

otočový systém ° 380

2-násobný  hydraulický výsuv s celkovým dosahom m 5,4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

výbava HO
ochrana proti preťaženiu – zariadenie na obmedzenie zdvihového 
momentu,   nutná výbava k zdvíhacím zariadeniam v zmysle 
platných noriem

stabilizačné podpery s manuálnym výsuvom, ovládanie 
výsuvu pákové zo zeme, systém automatických zámkov 
zabraňujúcich posunu priečnikov podpier počas 
prepravy, otočné podpery

áno

potrubie hydraulického rozvodu a akékoľvek  spojovacie 
súčiastky galvanicky zinkované áno

ochranný náter aplikovaný na každú časť žeriavu 
samostatne áno

Hodnota zdvihového momentu môže byť predložená aj v
inej mernej jednotke, ale táto hodnota musí byť 
ekvivalentná s požadovanou hodnotou v kNm

áno

Položka č. 3: Nadstavba 2 - Trojstranný sklápač

Funkcia

Trojstranný sklápač ku vozidlu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Trojstranný sklápač ku vozidlu kus 1

Objem sklápača m3 6,5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Materiál oceľ

vonkajšie rozmery minimálne 4400 x 2350 x 580mm

centrálne umiestnený teleskopický valec áno

pomocný rám predĺžený a spevnený pre montáž HR áno

ochranné poistky pre el. systém, ovládanie z kabíny áno
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oceľové bočnice, výška minimálne 600mm, delené 
stredovým stĺpikom, odnímateľným

dvojstranné otváranie bočníc (zhora aj zdola) áno

dvojstranné otváranie zadnej bočnice, vybavené 
automatickým otváraním pri sklápaní,  odnímateľné 
podlaha z ocele, hrúbka minimálne 4 mm

áno

zinkovaná schránka na náradie, zadné lapače nečistôt áno

2 bočné navijaky pre uchytenie nákladu pomocou 
lana/gurtne na bok nadstavby áno

Odnímateľná ochrana kabíny na prednom čele, ochrana 
zadných svetiel, predné čelo min. 890mm áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet 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

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, 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 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

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..

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.

Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi

Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať záručný servis dodaného tovaru.

Dodávateľ môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné plnenie. Ekvivalentom sa rozumie rovnocenná náhrada. Dodávateľ môže 
ponúknuť ajkvalitatívne lepšie plnenie.

Dodávateľ je tiež povinný spolu s dodaným tovarom dodať: návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku a ďalšie doklady, 
potrebné pre prevádzku zariadenia podľa všeobecne záväzných predpisov a noriem platných v čase dodania tovaru.

Schválenie Zákazky v rámci kontroly oprávneným orgánom je podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy v súlade s bodom 
4.3VZP.

Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou Tovaru, vykonaním Diela a poskytovaním 
Služiebkedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej 
Objednávateľomako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných Tovarov, Diela a 
Služieb, a to zo stranyoprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:
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Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Obec: Sačurov
Ulica: Osloboditeľov 385, parkovisko

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.06.2018 10:00:00 - 31.08.2018 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: komplet
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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.

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: 87 500,00 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 11.06.2018 10:58:01

Objednávateľ:
Obec Sačurov
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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