
Kúpna zmluva č. Z201730490_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Krajné
Sídlo: 52, 91616 Krajné, Slovenská republika
IČO: 00311715
DIČ: 2021079698
IČ DPH:
Číslo účtu: SK11 5600 0000 0006 1838 1001
Telefón: 00421327408521

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ALBERA Slovensko s. r. o.
Sídlo: Ľ. Podjavorinskej 10A, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 44010834
DIČ: SK2022551113
IČ DPH: 44010834
Číslo účtu:
Telefón: 0948 400 416

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Obstaranie techniky na zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné
Kľúčové slová: Dopravné prostriedky, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
CPV: 34130000-7 - Motorové vozidlá na prepravu tovaru; 34000000-7 - Prepravné zariadenia a 

pomocné výrobky na prepravu; 34114000-9 - Špeciálne vozidlá; 34144511-3 - Vozidlá na 
odvoz smetí; 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky

Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Multifunkčné komunálne vozidlo s hákovou nadstavbou, kontajnermi a štiepkovačom

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nadstavba - Hydraulický hákový nosič kontajnerov - 
nový nepoužitý ks 1

 Nosnosť nosiča kontajnerov kg 3000

Výška háku mm 1000

Elektro V 12

Hmotnosť nosiča kontajnerov kg 350 450

Použiteľná dĺžka nesených kontajnerov mm 2500 2900

Kontajner  veľkoobjemový,  pevné  vysoké bočnice - 
nový nepoužitý ks 6

Objem veľkoobjemovéh kontajnera m3 5 7

Výška háku veľkoobjemového kontajnera mm 1000
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Hrúbka plechu dna - stien veľkoobjemového  kontajnera mm 3 4

Celková dĺžka veľkoobjemového kontajnera mm 2 500 2 900

Celková šírka veľkoobjemového kontajnera mm 1 700  1 800

Celková výška veľkoobjemového kontajnera mm 1 200 1 350

Kontajner  veľkoobjemový  so sieťovou nadstavbou - 
nový nepoužitý ks   2

Objem kontajnera so sieťovou nadstavbou m3 5 7

Výška háku kontajnera mm 1000

Hrúbka plechu dna - stien kontajnera mm 3  4

Celková dĺžka kontajnera so sieťovou nadstavbou mm 2 500 2 900

Celková šírka kontajnera so sieťovou nadstavbou mm  1 700  1 800

Celková výška kontajnera so sieťovou nadstavbou mm  1 200 1 350

Kontajner  pre stavebný odpad - nový nepoužitý ks 2

Objem kontajnera  pre stavebný odpad m3 2 3

Výška háku kontajnera  pre stavebný odpad mm 1000

Hrúbka plechu dna - stien kontajnera  pre stavebný 
odpad mm 3 4

Celková dĺžka kontajnera  pre stavebný odpad mm 2500 2900

Celková šírka kontajnera  pre stavebný odpad mm 1700 1800

Celková výška (výška bočníc) kontajnera  pre stavebný 
odpad mm 500 600

Štiepkovač  - ťahaný za vozidlom s otočným podvozkom
- nový ks 1

Počet otočných nožov štiepkovača ks 2

Rozmery celkové - dĺžka štiepkovača mm 3500 4000

Rozmery celkové – šírka štiepkovača mm 1800 1900

Rozmery celkové – výška štiepkovača mm 2500 2800

Rozmery otvoru štiepkovača pre drevnú hmotu – šírka mm 280 300

Rozmery otvoru štiepkovača pre drevnú hmotu – výška mm 200 250

Hmotnosť stroja kg 1100 1300

Priemer guľatiny mm 150

Priemer štiepacieho disku štiepkovača mm 500

Počet podávacích valcov štiepkovača ks 2

Otočný podvozok štiepkovača ° 360

Otočný vyhadzovací komín štiepkovača ° 360

Dieselový motor štiepkovača - výkon motora štiepkovača HP 25

Prepravná rýchlosť podvozku štiepkovača km/h 70

Komunálne multifunkčné vozidlo kategórie N2  - nové 
nepoužité ks 1

Šírka vozidla mm 1700

Výška vozidla mm 2200

Dĺžka vozidla mm 5000

Rázvor vozidla mm 2800 3000

Počet náprav ks 2

Celková technická hmotnosť vozidla kg 3500 5600

Výkon hydraulického čerpadla lt/min 110
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Objem hydraulickej nádrže litrov 60

Pracovný tlak hydraulického čerpadla bar 200

Zdvihový objem motora vozidla cm³  2900 3500

Výkon motora vozidla kW 110

Motor max. točivý moment Nm 300

Rýchlostná trieda vozidla N2 km/h 90

Výstražný maják vozidla ks 2

Objem palivovej nádrže vozidla liter 90 100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Nadstavba - Hydraulický hákový nosič kontajnerov - 
nový nepoužitý áno

Elektrické káblové ovládanie nosiča kontajnerov áno   

Vnútorné hydraulické zaistenie kontajneru  áno   

Mechanické istenie kontajnerov podľa normy DIN 30 722 áno 

Elektrické káblové ovládanie v kabíne s blokovaním 
chybných povelov áno   

Kompatibilný s nosičom nadstavby  (s vozidlom) áno   

Pohon hydraulického zariadenia od hydrauliky podvozku
vozidla  áno   

Protokol o dostavbe vozidla (zo skúšobne) áno   

Povrchová úprava farbou áno

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

Kontajner  veľkoobjemový,  pevné  vysoké bočnice - 
nový nepoužitý áno  

Zadné krídlové vráta otvárateľné do strán zo zaistením áno   

2x zadné odvalovacie rolny (pri zadných vrátach) áno   

Háčiky na prichytenie siete áno

Povrchová úprava farbou áno

Kontajner  veľkoobjemový  so sieťovou nadstavbou - 
nový nepoužitý áno

Zadné krídlové vráta otvárateľné do strán zo zaistením áno

2x zadné odvalovacie rolny (pri zadných vrátach) áno

Háčiky na prichytenie siete po celom obvode kontajnera 
so sieťovou nadstavbou áno

Drôtená odnímateľná sieťovaná nadstavba  kontajnera áno

2x otvárateľné bočnice s výškou 500 mm áno

Povrchová úprava farbou áno

Kontajnery  pre stavebný odpad - nový nepoužívaný áno

Zadné krídlové vráta otvárateľné do strán zo zaistením áno

2x zadné odvalovacie rolny (pri zadných vrátach) áno

Háčiky na prichytenie siete áno

Povrchová úprava farbou áno

Štiepkovač  - ťahaný za vozidlom s brzdeným 
podvozkom - nový nepoužitý áno

Tažné zariadenie štiepkovača – guľa ISO 50, odstavná 
noha áno
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Dvojnápravový podvozok štiepkovača s nájazdovou 
brzdou áno

Elektronická poistka proti pretaženiu typu No-Stress áno

Zadné osvetlenie áno

Komunálne multifunkčné vozidlo kategórie N2 nové

Počet prepravovaných osôb v kabíne vodič + 2 
spolujazdci vyžaduje sa

Ľahko dostupný prístup k motoru (sklopná kabína) pre 
údržbu a servis vyžaduje sa 

Kabína vodiča spĺňa bezpečnostné normy vyžaduje sa

Kúrenie vodné od chladiaceho systému vyžaduje sa

Počítadlo pracovných hodín vyžaduje sa

Vyhrievané spätné zrkadlá vyžaduje sa

Rádio+reproduktory vyžaduje sa

Regulovateľné kúrenie a vetranie vyžaduje sa

Predná upínacia doska so zdvíhacím zariadením vyžaduje sa

Prídavné pracovné svetlá vyžaduje sa

Motor - emisie škodlivín EURO VI vyžaduje sa

Motor - vstrekovací systém Common Rail vyžaduje sa

Riadenie vozidla vyžaduje sa

Podvozok ľahký oceľový rám s povrchovou úpravou vyžaduje sa

Predná náprava odpručená pružinami a tlmičmi vyžaduje sa

Predná náprava nezávisle ravesená vyžaduje sa

Zadná náprava odpručená pružinami a tlmičmi vyžaduje sa

Zadná náprava s uzávierkou diferenciálu vyžaduje sa

Prevodovka so synchronizovaným radením vyžaduje sa

Pohon 4x4 (vypínateľný predný + trvalý zadný) vyžaduje sa

Prevodovka vrátane plazivého chodu vyžaduje sa

Brzdy kotúčové s vnútorným chladením vyžaduje sa

Brzdy so systémom ABS vyžaduje sa

Ručná parkovacia brzda vyžaduje sa

Hydraulika vozidla s nastaviteňým prietokom vyžaduje sa

Hydraulika vozidla 2-okruhová vyžaduje sa

Zvukový signál spätného chodu vozidla vyžaduje sa

Odpojovač batérie vyžaduje sa

Celoročné pneumatiky zosilené, veľkosť R16 vyžaduje sa

Rezervné koleso identické s kolesami vozidla vyžaduje sa

Vnútorné spätné zrkadlo vyžaduje sa

Ťažné zariadenie vozidla pre príves - guľová hlava ISO 
50 vyžaduje sa

Povrchová úprava farbou vyžaduje sa

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Splatnosť faktúry 30dní od dodania predmetu zákazky

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Strana 4 z 6 



Vrátane inštalácie na mieste plnenia

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

Typové schválenie vozidla na prevádzku SR

Osvedčenie ( súhlas ) výrobcu / zástupcu na predaj a servis vozidla 

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

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

Záručná doba 12 mesiacov s možnosťou predĺženia

V prípade ak ponúkaný tovar nespĺňa technické požiadavky uvedené kupujúcim v technickej špecifikácii EKS , alebo dodávateľ
nespĺňa technické vlastnosti  v osobitných požiadavkách na plnenie objednávateľa, bude táto skutočnosť považovaná za 
hrubé porušenie zmluvných podmienok a verejný obstarávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy. Zároveň verejný 
obstarávateľ - kupujúci uplatní dodávateľovi sankciu vo výške 10% kúpnej zmluvy 

Názov Upresnenie

Vybavenie vozidla podľa legislatívy 
SR lekárnička, výstražný trojuholník, sada žiaroviek, ťažné ľano, reflex.  vesta

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava
Obec: Krajné
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.10.2017 13:00:00 - 29.12.2017 12:01:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor položiek
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 bez DPH: 131 420,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 157 705,00 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.
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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 31.08.2017 13:38:01

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

Dodávateľ:
ALBERA Slovensko s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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