
Kúpna zmluva č. Z201815496_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: ŠTÝL - IVANOV s.r.o.
Sídlo: 23, 09409 Vyšný Kazimír, Slovenská republika
IČO: 36498548
DIČ: 2021931648
IČ DPH: SK20211931648
Číslo účtu: SK1311000000002628018651
Telefón: +421574421513

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Strojné vybavenie Kompostárne
Kľúčové slová: traktor, čelný nakladač, štiepkovač, mulčovač, prekopávač, náves, príves, kompost, 

kompostovanie, technika, stroje, prevoz
CPV: 16700000-2 - Traktory/ťahače; 34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 34223300-9 -

Prívesy; 42416300-8 - Zdvíhadlá; 34000000-7 - Prepravné zariadenia a pomocné výrobky 
na prepravu; 43250000-0 - Čelné lopatové nakladače; 43414000-8 - Drviče; 42410000-3 - 
Zdvižné a manipulačné zariadenia; 16600000-1 - Špeciálne mechanizmy pre 
poľnohospodárstvo alebo lesníctvo; 16310000-1 - Kosačky; 16000000-5 - 
Poľnohospodárske stroje

Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Traktor

2. Čelný nakladač

3. Štiepkovač BIO odpadu

4. Mulčovač

5. Prekopávač kompostu

6. Traktorový náves

Položka č. 1: Traktor

Funkcia

Dodanie traktora pre potreby kompostárne

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet kus 1

Objem motora ccm 6000 6400
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Výkon motora kW 103 115

Výkon na zadný PTO kW 85 95

Polomer/priemer otočenia traktora m 2,5/5

Výkon pracovného hydraulického čerpadla liter 82

Zdvih zadného trojbodového závesu kg 6300

hydraulické okruhy vzadu kus 2

Hmotnosť traktora bez závažia kg 4800

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

4 – valcový vodou chladený, turbo-intercooler áno

Common rail CRS a recirkulácia výfukovývh plynov EGR áno

Viskózna spojka ventilátora áno

4 ventile na valec, priame vstrekovanie, emisná norma 
STAGE IV áno

Aktívny  filter pevných častíc DPF áno

Pohon 4x4 s rýchlosťou min. 40 km/hod áno

Minimálne 22 rýchlostí dopredu/ 22 dozadu , s radením 
8 stupňov pod zaťažením s auto režimom 4 stupňov ( 
poľný a cestný režim)

áno

Mokrá viaclamelová spojka áno

Hydraulický reverz pod zaťažením Power Shuttle áno

Rozsah rýchlostných stupňov v 3 rozsahoch plazivý, pracovný, cestný

Plazivé rýchlosti počet stupňov v rozsahu od 350 m/hod minimálne 6

Kontrola počtu otáčok motora a systém efektivity práce 
motora, prevodovky a vývodového hriadeľa áno

100 % elektrohydraulická uzávierka predného a zadného
diferenciálu áno

Predná náprava s náhonom na kolesá cez kužeľové 
ozubené kolesá s olejovou náplňou áno

EHR úvratová hydraulika áno

Vývodový hriadeľ zapínateľný pod zaťažením – 
elektrohydraulicky áno

Výškovo  nastaviteľný a vysúvateľný volant áno

Klimatizácia a kúrenie áno

Teleskopické spätné zrkadlá áno

Vzduchové brzdy na príves 2+1 hadicové áno

Etážový modulárny nastaviteľný  záves s automatickou 
hubicou áno

Otočné predné blatníky áno

Záruka minimálne 24 mesiacov, v cene sú zahrnuté 
záručne prehliadky áno

Položka č. 2: Čelný nakladač

Funkcia

Dodanie čelného nakladača na využitie v kompostárni s lopatou a paletizačnými vidlami

Čelný nakladač   musí byť použiteľný a plne funkčný za traktor uvedený v položke č. 1

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Čelný nakladač počet kus 1

Lopata počet kus 1

Paletizačné vidly počet kus 1
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Kapacita zdvihu hore nakladača kg 2000

maximálna trhacia sila nakladača kg 2100

Nakladacia výška  v oku nakladača mm 4000

nakladacia výška na hrane lopaty mm 3700

výsypná výška na hrane lopaty mm 3200

Maximálny výklopný uhol stupeň 40

Nosnosť vidiel kg 1550

Pracovná šírka lopaty cm 210

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Základný nosný rám áno

Hydraulický systém s napojením na vonkajšie okruhy 
traktora áno

Ovládanie nakladača pomocou yoisticku s min. 3 
plnohodnotnými funkciami áno

3 hydraulická funkcia plnohodnotná áno

Tlmič rázov - vypínateľný áno

Rýchloupínací záves pre montáž a demontáž z traktora áno

Euro rýchlo upínacie prvky pre uchytenie príslušenstva áno

Oporné odstavné nohy áno

Hydraulický paraelogram - vypínateľný áno

Pripojenie hydrauliky pomocou združenej rýchlospojky áno

Záruka minimálne 24 mesiacov, v cene sú zahrnuté 
záručne prehliadky áno

Položka č. 3: Štiepkovač BIO odpadu

Funkcia

Dodanie štiepkovača na využitie pri spracovaní kompostu

Štiepkovač   musí byť použiteľný a plne funkčný za traktor uvedený v položke č. 1

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet kus 1

Hrúbka štiepkovaného materiálu minimálne mm 5 220

Výkon stroja m3/hod 17,5

Hmotnosť stroja kg 1000

Počet štiepkovacích nožov kus 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

štiepkovač poháňaný vývodovým hriadeľom z traktora áno

Stroj s diskovým rotorom áno

jeden prijímací otvor s turbínou vyfukujúcou na zem áno

NO – STRESS systém s prepravným podvozkom áno

Vyfukovacia turbína  vysoká min. 2,9 m nad úrovňou 
terénu áno

Záruka minimálne 24 mesiacov, v cene sú zahrnuté 
záručne prehliadky áno

Položka č. 4: Mulčovač

Funkcia

Dodanie mulčovača pre potreby spracovania kompostu
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Mulčovač   musí byť použiteľný a plne funkčný za traktor uvedený v položke č. 1

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet kus 1

pracovný záber mm 1950

celková šírka mm 2600

hmotnosť kg 1200

počet špachtlových nožov kus 64

počet prerezávacích nožov kus 64

šírka prerezávacieho noža mm 1,4

objem koša liter 2000

hydraulické vysýpanie koša do výšky cm 200

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Ťahaný za traktorom áno

jemné nastavenie výšky strihu pomocou skutky na 
opornom válci a oporných kolečkách áno

zadné oporné kolesá hydraulicky nastaviteľné áno

so zberom áno

otáčky PTO 540 ot/ min áno

prevodovka s voľnobežkou áno

kardan áno

Záruka minimálne 24 mesiacov, v cene sú zahrnuté 
záručne prehliadky áno

Položka č. 5: Prekopávač kompostu

Funkcia

Dodanie stroja na prekopávanie a prevzdušňovanie kompostu

Prekopávač kompostu   musí byť použiteľný a plne funkčný za traktor uvedený v položke č. 1

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet kus 1

Potrebný výkon HP 70

Pohon kardanovým hriadeľom ot/min 650

šnek s vymeniteľnými nožmi - počet nožov kus 50

Pracovný záber hroble mm 1450

Pracovná výška hroble mm 900

Pracovný výkon m3/hod 140

Pojazdová rýchlosť minimálne km/h 0,3 1,2

Celková hmotnosť kg 1500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Ťahaný za traktorom áno

Prekopávanie a prevzdušňovanie kompostu áno

Trojuholníkový - lichobežníkový tvar hroble biomasy áno

Pracovný nástroj - šnek s vymeniteľnými nožmi áno

Kolesový podvozok s minimálne 3 kolesami

3 oporné koleso šneku - nastaviteľné mechanicky áno

Hydraulický zdvih pracovného šneku do transportnej 
polohy áno
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Protizávažie - nádoba od 0,8 do 1,2 m3 na betón alebo 
piesok áno

Mechanicky a hydraulicky nastaviteľná výška oja áno

Kardanová hriadeľ špeciálna homokinetická

Transporné rozmery maximálne  290x180x290 cm áno

Záruka minimálne 24 mesiacov, v cene sú zahrnuté 
záručne prehliadky áno

Položka č. 6: Traktorový náves

Funkcia

Dodanie traktorového návesu, ktorý bude slúžiť na prevoz odpadu a materiálov

Traktorový náves   musí byť použiteľný a plne funkčný za traktor uvedený v položke č. 1

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet kus 1

Nosnosť kg 9800

transportná rýchlosť km/h 38

Celková povolená  hmotnosť kg 13800

ložná plocha m2 11,0

hrúbka plechu podlahy mm 3,8

hrúbka plechu  steny mm 2

objem ložného priestoru m3 11,5

výška nakladacej hrany mm 1280

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Trojstranné sklápanie korby áno

výsypný otvor v zadnom čele áno

Vybavenie dvojhadicovým brzdovým systémom + 
automatický regulátor tlaku áno

mechanická parkovacia brzda áno

počet náprav 1 - tandemová áno

Horné pevné tiahlo s priemerom minimálne 40 mm áno

odstavná podpera oja prívesu , mechanicky ovládaná áno

2 ks parkovacie zakladacie kliny návesu áno

rezervné koleso s držiakom áno

kolesá minimálne 19/45 – 17

Záruka minimálne 24 mesiacov, v cene sú zahrnuté 
záručne prehliadky áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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..
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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, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Zaškolenie obsluhy na údržbu a prevádzku pracovného stroja

Úspešný uchádzač (Dodávateľ) je tiež povinný spolu s dodaným tovarom dodať: návod na obsluhu a údržbu v slovenskom 
jazykua ďalšie doklady, potrebné pre prevádzku zariadenia podľa všeobecne záväzných predpisov a noriem platných v čase 
dodaniatovaru.

Dodávateľ je povinný dodať Odberateľovi pracovný stroj v množstve a akosti podľa podmienok tejto Zmluvy a plne funkčný 
aspôsobilý na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy danej pracovného stroja vrátane dokumentácie.

Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi

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

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 poskytovanímSlužieb 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
uzavretejObjednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných 
Tovarov, Diela aSlužieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov 
SR a EÚ.

Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že súčasne dôjde k uzavretiu platnej a 
účinnezmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom nenávratného finančného 
príspevku apríjemcom a k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.

V prípade neschválenia žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo neschválenia procesu 
verejnéhoobstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od 
zmluvy bez udaniainého dôvodu.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Obec: Sačurov
Ulica: Kompostáreň v obci Sačurov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.07.2018 10:00:00 - 31.12.2018 10:00:00

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 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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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: 219 499,00 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 12.04.2018 09:20:03

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

Dodávateľ:
ŠTÝL - IVANOV s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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