Kúpna zmluva č. Z201829480_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Mesto Sečovce
Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 07801 Sečovce, Slovenská republika
00331899
2020724343
SK0502000000000019229622
0566782437

Dodávateľ:
Obchodné meno:

REDOX, s.r.o.

Sídlo:

A.S. Jegorova 2, 98401 Lučenec, Slovenská republika

IČO:

36052981

DIČ:

2020082427

IČ DPH:

SK2020082427

Číslo účtu:

SK49 0200 0000 0027 0709 8151

Telefón:

0908937833

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Komunálne vozidlo 4x4 s ramenovým nosičom kontajnerov

Kľúčové slová:

komunálne vozidlo, nosič kontajnerov

CPV:

34134200-7 - Nákladné vozidlá s vyklápaním; 34144511-3 - Vozidlá na odvoz smetí;
75200000-8 - Poskytovanie komunálnych služieb; 66114000-2 - Finančný lízing

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Komunálne vozidlo 4x4
2. Ramenový nosič kontajnerov
Položka č. 1:

Komunálne vozidlo 4x4

Funkcia
Komunálne nákladné vozidlo na odvoz smetí pomocou nosiča veľkoobjemových kontajnerov
Technické vlastnosti

Jednotka

Komunálne vozidlo 4x4

ks

S celkovou hmotnosťou

kg

18000

Naftový vodou chladený motor s výkonom

kW

180

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Komunálne vozidlo 4x4

nové, nepoužívané, rok výroby 2018

motor spĺňajúci podmienky

EURO 6

palivová nádrž o objeme min. 150 litrov a nádrž pre
AdBlue min. 30 litrov

vyžaduje sa
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Minimum

Maximum

Presne
1

220

pohon všetkých náprav a kolies s uzávierkami
diferenciálov všetkých hnaných náprav

vyžaduje sa

ľavostranné riadenie s posilňovačom, volant nastaviteľný
vo výške a sklone

vyžaduje sa

prevodovka mechanická s min. 6 st. synchronizovanými
rýchlosťami

vyžaduje sa

vyhrievané a elektricky nastaviteľné spätné vonkajšie
zrkadlá

vyžaduje sa

vybavenie vozidla podľa vyhlášky, t.j. blatníky so
zásterkami, bočné podjazdové zábrany, bočné pozičné
osvetlenie, výstražné obrysové značenie (reflexný
polep), reflexné tabule

vyžaduje sa

farebné vyhotovenie kabíny nákladného automobilu v
odtieni oranžová RAL 2011

vyžaduje sa

Položka č. 2:

Ramenový nosič kontajnerov

Funkcia
Nadstavba pevne namontovaná na podvozok komunálneho vozidla 4x4
Technické vlastnosti

Jednotka

Ramenový nosič kontajnerov

ks

konštrukčná nosnosť - zasunuté ramená

kg

12000

konštrukčná nosnosť - vysunuté ramená

kg

7500

dĺžka výsuvu ramien

mm

1200

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

ramenový nosič kontajnerov

nadstavba pevne namontovaná na podvozok

ramenový nosič kontajnerov

nový, nepoužívaný, rok výroby 2018

vysokopevnostné reťaze na uchytenie kontajnera so
skracovačmi typ H

vyžaduje sa

zadné dvojhákové zaisťovanie

vyžaduje sa

skrinka na náradie

vyžaduje sa

farebné vyhotovenie nadstavby v odtieni oranžová RAL
2011

vyžaduje sa

2.3

Minimum

Maximum

Presne
1

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Zaškolenie obsluhy v počte min. 3 osôb s odovzdaním sprievodnej dokumentácie v jazyku slovenskom pozostávajúcej z
návodov na obsluhu a údržbu a servisnej dokumentácie k podvozku nákladného automobilu a nadstavbám.
Zabezpečenie montáže na podvozok a zaškolenie obsluhy. Stroj musí spĺňať podmienky pre prevádzku na pozemných
komunikáciách v SR podľa platných právnych noriem vrátane hygienických.
Záruka: min. 24 mesiacov na kompletný stroj a jeho vybavenie. Zabezpečenie záručného a pozáručného servisu.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Kupujúci požaduje do 5 dní od uzatvorenia zmluvy zaslať produktový (technický) list (katalóg) vozidla, resp. doklady o
výkonových parametroch vozidla (podvozku) a nadstavby na posúdenie, či ponúkaný predmet spĺňa technické parametre a
požiadavky Kupujúceho uvedené v technických vlastnostiach.
Zmluvné strany sa dohodli na pokute z omeškania dodávky tovaru vo výške 1000,-€ za každý deň omeškania s jeho riadnym
plnením. Omeškanie s riadnym plnením zmluvy so strany predávajúceho sa považuje za podstatné porušenie KZ a dáva
kupujúcemu nárok na odstúpenie od zmluvy.
Odstúpenie kupujúceho od tejto KZ z dôvodu porušenia povinností predávajúceho nezrušuje právo kupujúceho na úhradu
zmluvných pokút vzniknutých do času odstúpenia od tejto KZ. Účinky odstúpenia od tejto KZ nastávajú doručením oznámenia
o odstúpení druhej zmluvnej strane.
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Termín dodania predmetu zmluvy do miesta plnenia je najneskôr 30.8.2018. Od tejto lehoty sa počítajú sankčné postihy pre
predávajúceho
Ak záujemca predloží návrh na ekvivalentné riešenie dodávky, jeho posúdenie je v kompetencii kupujúceho vzhľadom na
podmienky systému zberu odpadu.
Medzi závažné porušenie zmluvy, pri ktorom si kupujúci vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy a prepadnutie výkonovej
zábezpeky v prospech kupujúceho patrí: 1. oneskorenie dodávky 2. nesplnenie akejkoľvek požiadavky na technickú
špecifikáciu 3. nezloženie výkonovej zábezpeky
Kupujúci požaduje od predávajúceho zloženie výkonovej zábezpeky na plnenie predmetu Zmluvy vo výške 5000,- Eur,
predávajúci sa zaväzuje najneskôr do piatich (5) pracovných dní po uzavretí Zmluvy uhradiť na bankový účet Kupujúceho finančné prostriedky vo výške 5 000,00 Eur ako výkonovú zábezpeku na plnenie predmetu Zmluvy. Táto výkonová zábezpeka
bude zabezpečovať nároky Kupujúceho voči Predávajúcemu v prípade, ak tento nebude plniť záväzky z tejto Zmluvy riadne a
včas. Výkonovú zábezpeku je možné predložiť aj vo forme bankovej záruky.
Výkonová zábezpeka môže byť na základe rozhodnutia Kupujúceho použitá na prípadnú náhradu zmluvných pokút, vzniknutej
škody, úrokov z omeškania a iných sankcií a nárokov v prospech Kupujúceho, ktoré mu vzniknú pri porušení Zmluvy zo strany
Predávajúceho (napr. včasné nedodanie predmetu zmluvy, spôsobilosť prevádzky odo dňa odovzdania predmetu zmluvy).
Zmluvné strany sa dohodli na pokute z omeškania dodávky tovaru vo výške 1000,- € za každý deň omeškania. Omeškanie sa
považuje za porušenie KZ a dáva kupujúcemu nárok na odstúpenie od zmluvy.
Výkonová zábezpeka bude do 30 dní po uvedení strojového zariadenia do prevádzky vrátená Predávajúcemu v celej jej výške,
resp. vo výške zníženej o sumu použitú Kupujúcim ako náhrada zmluvných pokút, vzniknutej škody, úrokov z omeškania a
iných sankcií a nárokov v prospech Kupujúceho podľa tejto Zmluvy.
Obstarávanie dopravného prostriedku je formou finančného prenájmu (leasingu) na základe zmluvy o finančnom prenájme
vrátane kúpnej ceny po skončení lízingu , ktorý sprostredkuje kupujúci za podmienok: a) ceny predmetu zmluvy (auta ako
celku): max. 124.200,- Eur bez DPH, b) akontácia kupujúceho: max. 30.000,- Eur, c) návrh mesačnej splátky: 60 x 2.070,- Eur
s možnosťou finančnej korekcie vypočítanej z celkovej ceny predmetu zákazky. Vlastníkom vozidla sa stáva Objednávateľ
uhradením poslednej splátky (teda celej sumy vozidla).
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Ilustračný obrázok premetu zákazky.pdf

Ilustračný obrázok premetu zákazky.pdf

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Trebišov

Obec:

Sečovce

Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
13.08.2018 14:00:00 - 31.08.2018 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kus

Požadované množstvo:

1,0000

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 121 516,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 145 820,00 EUR
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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 25.07.2018 10:38:01
Objednávateľ:
Mesto Sečovce
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
REDOX, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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