Kúpna zmluva
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte ako "zmluva", v príslušnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany
Kupujúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
Email:

Združenie obcí Púchovská dolina
Dohňany 68, 020 51 Dohňany
Ing. Milan Panáček - predseda združenia
42280788
2023953987
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
SK38 3000 0000 0000 00277683
starosta@dohnany.sk

ďalej v texte ako "Kupujúci",

v príslušnom gramatickom tvare

Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania:
Krajina:
Štatutárny zástupca
Konanie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu / IBAN:
Registrácia:
TeL/fax:
emailová adresa:
ďalej v texte ako "Predávajúci",

HYCA s.r.o.
Myslenická 1,90201

Pezinok

Slovensko
Ing. Pavol Cagáň
konateľ spoločnosti
35900008
2021878595
SK2021878595
Všeobecná úverová banka a.s.
SK18 0200 0000 0038 6914 7651

Okresný súd Bratislava l, oddiel Sro, Vložka č. 33119/B
0336431141
hyca@hyca.sk
v príslušnom gramatickom tvare
Preambula

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe výsledku zadávania nadlimitnej zákazky
s predmetom "Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu Združenie
obcí Púchovská dolina" vyhlásenej Kupujúcim vo Vestníku verejného obstarávania č.
5/2018 dňa 08.01.2018 pod značkou oznámenia 214-MST, v súlade s ustanoveniami
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení. Zákazka bola rozdelená na časti. Zmluva sa uzatvára pre časť zákazky*:
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..

Časť č.4 Ramenový nosič kontajnerov

za traktor s hydraulickou

rukou

(*Uchádzač v zmluve uvedie len časti zákazky pre ktoré predkladá ponuku)
2. Predávajúci je úspešným
v predošlom bode.

uchádzačom

vo

verejnom

obstarávaní

identifikovanom

Čl. I
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je kúpa a dodanie predmetu kúpy podľa Prílohy Č. 1 tejto kúpnej
zmluvy - Opis predmetu zákazky -pre jednotlivé časti zákazky. Tovar sa Predávajúci
zaväzuje dodať vo vyhotovení, s výbavou a sprievodnou dokumentáciou minimálne v
zmysle špecifikácie uvedenej v tejto prílohe.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar špecifikovaný v bode 1. článku I (ďalej v texte ako
"Tovar", v príslušnom gramatickom tvare) a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť
za Tovar dohodnutú kúpnu cenu, všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Čl. II
Kúpna cena

1. Kúpna cena za dodanie Tovaru je stanovená výsledkom verejného
identifikovaného v bode 1. preambuly tejto zmluvy nasledovne:
Cena bez DPH:
DPH 20%:
Cena s DPH

obstarávania

6645~33EUR
13 291,67 EUR
79 750,00 EUR

Kúpnou cenou sa rozumie maximálna kúpna cena vrátane všetkých poplatkov súvisiacich
s dodaním Tovaru, a to najmä colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia
služieb spojených s dodávkou Tovaru (náklady na dopravu, montáž, poistenie resp. iné
náklady) a vrátane vykonania predpredajného servisu.
3. Zmeniť výšku dohodnutej kúpnej ceny podľa tejto zmluvy je možné len v prípade zmeny
výšky dane z pridanej hodnoty prípadne v dôsledku zmeny právnych predpisov
upravujúcich výšku cla, dane prípadne iných zákonných poplatkov.

2.

Čl. III
Platobné podmienky
1. Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v
záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z
účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
2. Platobné
podmienky
budú presne špecifikované
v jednotlivých
Objednávkach
vystavených k jednotlivým zariadeniam predmetu zákazky. Predaj a kúpa tovaru bližšie
špecifikovaný v Prílohe Č. 1 Opis predmetu zákazky sa bude uskutočňovať na základe
jednotlivých objednávok, ktoré budú obsahovať presné vymedzenie predmetu predaja a
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kúpy, presné vymedzenie doby dodania, a presné vymedzenie platobných podmienok,
pričom v ostatných otázkach sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami tejto zmluvy.
3. Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa Zák. Č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a
priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú
predkladané v dvoch vyhotoveniach pre kupujúceho.
Náležitosti faktúry:
a) označenie "faktúra" a jej číslo,
b) identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo),registrácia
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou
d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti dodávky,
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, zdaniteľné plnenie,

4.

5.

s
Š·
6.

7.

f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
h) pečiatka a podpis.
Súčasťou faktúry musí byť i preberací protokol a dodací list (podpísané štatutárnymi
zástupcami zmluvných strán).
Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti v zmysle
Zákona Č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, bude neoprávnená alebo bude
obsahovať nesprávne či neúplné údaje, kupujúci je oprávnený ju vrátiť a predávajúci je
povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V
takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre kupujúceho
začne plynúť prevzatím nového, upraveného resp. oprávnene vystaveného daňového
dokladu.
Lehota splatnosti faktúr sa zjednáva vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán na
najviac 60 dní od dátumu doručenia faktúry do sídla kupujúceho uvedeného v záhlaví
tejto zmluvy, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú inak, v súlade so zmluvou o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú uzatvorí kupujúci s Riadiacim
orgánom. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo
pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný
deň. V prípade chybne vystavených faktúr je predávajúci povinný nedostatky odstrániť
do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy kupujúceho na odstránenie
nedostatkov.
Právo fakturovať kúpnu cenu vzniká predávajúcemu po dodaní a prevzatí každej
samostatnej dodávky. V prípade, že v rámci preberacieho konania boli zistené vady
tovaru, je predávajúci oprávnený vystaviť faktúru až dňom odstránenia poslednej vady
uvedenej v preberacom protokole
Čl. IV
Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný Tovar dodať v termíne do 3 mesiacov po vystavení Objednávky.
Presný deň a hodina dodania Tovaru sa stanoví po dohode zmluvných strán.
2. Dohodou o presnom dni a hodine dodania Tovaru sa rozumie, že Predávajúci písomne
alebo prostredníctvom
emailu oznámi Kupujúcemu deň a hodinu dodania Tovaru
najmenej sedem dní pred samotným dodaním Tovaru. Pre prípad, ak absentuje
objektívna skutočnosť vylučujúca prevzatie tovaru Kupujúcim, je Kupujúci povinný
písomne alebo prostredníctvom
emailu deň a hodinu dodania Tovaru potvrdiť.
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3.

4.

5.

Potvrdenie dňa a hodiny dodania Tovaru zo strany Kupujúceho je nevyhnutnou
podmienkou pre odovzdanie Tovaru.
Predávajúci je povinný dodať Tovar, ktorý je špecifikovaný v tejto zmluve nový a bez
vád, v bezchybnom a plne funkčnom stave, v požadovanej a deklarovanej kvalite a pri
odovzdávaní Tovaru resp. pred podpisom Preberacieho protokolu je Predávajúci
povinný predviesť jeho funkčnosť.
O dodaní Tovaru Predávajúcim a jeho prevzatí Kupujúcim spíšu Zmluvné strany písomný
Preberací protokol. Preberací protokol na znak súhlasu s obsahom osoby oprávnené
konať v mene Predávajúceho a Kupujúceho podpíšu.
Podpisom Preberacieho protokolu
osobami oprávnenými konať v mene Kupujúceho
a súčasne osobou oprávnenou konať v mene Predávajúceho sa považuje Tovar za
dodaný. Kupujúci nie je povinný preberací protokol podpísať, a to najmä ak Tovar
vykazuje zjavné vady prípadne vykazuje viditeľné znaky poškodenia prípadne ak
predávajúci odmietne predviesť funkčnosť Tovaru pred prevzatím Kupujúcim.

Čl. V
Záruka
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Predávajúci vyhlasuje, že preberá záväzok, že dodaný Tovar bude spôsobilý na použitie
na obvyklý účel a že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti minimálne po dobu
záruky, ktorá je 24 mesiacov.
Záruka začína plynúť dňom dodania Tovaru.
Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť Tovaru zavinená predávajúcim, je
predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich
Obchodného zákonníka.
V prípade zistených vád alebo nedorobkov Tovaru resp. jeho častí (vrátane nedodržania
predpísaných parametrov, resp. vlastností Tovaru alebo niektorej jeho častí) je Kupujúci
oprávnený uplatniť voči predávajúcemu nárok zo záruky za akosť diela v rámci záručnej
doby v rozsahu primeranom povahe a závažnosti vadyjvád alebo nedorobku.
Kupujúci je povinný uplatniť si svoj nárok zo záruky najneskôr do troch dní, odkedy sa
o jestvujúcej vadejvadách dozvedel. Uplatnenie nároku je Kupujúci povinný uplatniť
písomne výzvou na odstránenie vadyjvád Tovaru so stručným popisom jestvujúcej
vadyjvád Tovaru prípadne jeho časti.
Predávajúci je povinný vykonať obhliadku Tovaru alebo jeho časti a pristúpiť
k odstráneniu vadyjvád Tovaru prípadne jeho časti v mieste, kde sa Tovar resp. jeho
časť, ktorá má vadujvady nachádza. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu
potrebnú súčinnosť a to tak, aby bolo možné v čo najkratšom čase vadujvady odstrániť.
Predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov súvisiacich s dopravou do miesta, kde sa
tovar resp. jeho časť nachádza ani žiadny iný peňažný nárok súvisiaci s odstránením
vadyjvád Tovaru resp. jeho časti. Odstránenie vadyjvád je povinný predávajúci vždy
uskutočniť na vlastný účet.
Pre prípad, ak Predávajúci zistí, že nie je možné odstrániť vadujvady na Tovare resp.
jeho časti priamo v mieste kde sa nachádza, je povinný na svoj účet zabezpečiť prevoz
Tovaru resp. jeho časti do autorizovaného servisu.
Ak Predávajúci po výzve Kupujúceho neodstráni vadujvady v lehote najneskôr do 15 dní
od doručenia písomnej výzvy a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je Kupujúci
oprávnený zabezpečiť odstránenie vadyjvád Tovaru prípadne jeho časti na svoj účet
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vautorizovanom
servise resp. u iného predajcu. Takéto svoje rozhodnutie oznámi
písomne Predávajúcemu.
9. Všetky náklady súvisiace s odstránením vadyjvád Tovaru alebo jeho časti spôsobom
podl'a bodu 8 článku 5 tejto Zmluvy je povinný Predávajúci nahradiť Kupujúcemu
najneskôr do tridsiatich dní od doručenia vyúčtovania nákladov Predávajúcemu.
Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu výšku nákladov vynaložených na
odstránenie vadyjvád Tovaru alebo jeho časti bez zbytočného odkladu po ich zaplatení.
Nákladmi pre účely odstránenia vady diela sa rozumejú najmä všetky výdavky
Kupujúceho súvisiace s dopravou, všetky výdavky súvisiace s prípadným posúdením
vadyjvád, výdavky na materiál a výdavky na prácu.
10. Predávajúci nenesie zodpovednosť
za vady spôsobené neodbornou
prevádzkou,
neodbornou obsluhou alebo neodbornou údržbou.
11. V prípade reklamácie Tovaru resp. jeho častí bude Kupujúci postupovať pri uplatnení
svojich nárokov pokiaľ nie sú upravené v tejto zmluve v zmysle príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka SR resp. iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Čl. VI
Servisné podmienky

1.
2.

3.

Predpredajný servis je povinný Predávajúci zabezpečiť na vlastné náklady.
Predávajúci je povinný na písomný pokyn kupujúceho vykonávať odplatne zárucny,
pozáručný
autorizovaný
servis, údržbu a opravy. Postup zmluvných
strán pri
odstraňovaní vadyjvád Tovaru resp. jeho časti upravuje čl. V tejto zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť dodávku originálnych náhradných dielov, dielcov
a príslušenstva a ostatných dodávaných komponentov základnej a doplnkovej výbavy
pre tovary a to na základe písomnej objednávky kupujúceho. Pokiaľ sa jedná o záručné
opravy je povinný postupovať v súlade so záručnými podmienkami dohodnutými podľa
tejto zmluvy.
Čl. VII
Zmluvné

1.

2.

3.

pokuty a úroky z omeškania

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Predávajúci nedodá Tovar riadne a včas
Kupujúcemu, je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5%
z celkovej zmluvnej ceny Tovaru každý aj začatý deň omeškania s jeho dodaním, celkovo
však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej zmluvnej ceny Tovaru. Nárok Kupujúceho
na náhradu škody zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý.
Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad, ak Predávajúci odmietne strpieť výkon
kontroly podľa článku X, bod 2 tejto zmluvy, je povinný Kupujúcemu zaplatiť zmluvnú
pokutu vo výške 25% z celkovej zmluvnej ceny Tovaru. Nárok Kupujúceho na náhradu
škody zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý.
V prípade nedodržania lehoty splatnosti faktúry je Predávajúci oprávnený uplatniť si
úrok z omeškania vo výške 0,05% z nesplatenej čiastky istiny za každý deň omeškania so
zaplatením.

Čl. VIII
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Vlastnícke právo
1.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Tovaru dňom jeho riadneho úplného dodania
Predávajúcim, v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve. Okamihom
nadobudnutia vlastníckeho práva k Tovaru prechádzajú na Kupujúceho všetky riziká
vyplývajúce z jeho užívania, vrátane jeho poškodenia, prípadne zničenia.

Čl. IX
Trvanie a zánik zmluvy
1.
2.
3.
4.

Predávajúci berie na vedomie že Kupujúci spolufinancuje
predmet tejto Zmluvy
z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu SRv rámci projektu.
Zmluvné strany môžu predčasne ukončiť zmluvný vzťah na základe ich vzájomnej
písomnej dohody.
Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zákonníka.
Kupujúci je oprávnený od zmluvy bez predchádzajúcej písomne výzvy odstúpiť, ak
Predávajúci
a) bude v omeškaní s dodaním Tovaru podl'a tejto zmluvy viac ako 10 dní,
b) poruší povinnosť podl'a článku X, bod 2 písm. a) až f) tejto zmluvy,
c) ak súd rozhodol o začatí konkurzného konania týkajúceho sa Predávajúceho ako
dlžníka,
d) vstúpi do likvidácie,
e) je ako povinný účastníkom exekučného konania.

Čl. X
Osobitné ustanovenia
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:
zverejnenie zmluvy a
proces tohto verejného obstarávania bude preukázatel'ne schválený poskytovatel'om
finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, ak sa
takéto schválenie vyžaduje.
Podmienky uvedené v tomto bode musia byť splnené kumulatívne.
2. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným Tovarom
podl'a tejto zmluvy, prácami a službami a všetkými činnosťami podl'a tejto zmluvy a to
kedykol'vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel'ského orgánu
a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu,
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e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SRa právnymi aktmi EÚ.
3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a
iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len "Písomnosti") musia byť
urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v
záhlaví tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručen ú pokiaľ v tejto zmluve nie je
uvedené inak za nasledovných podmienok:
a) v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej
prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke
a/alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia Písomnosti

8.

9.

takou osobou;
b) v prípade doručovania prostredníctvom
Slovenskej pošty, a.s. alebo iného
doručovateľa
doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej
zásielky odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto
zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručen ke.
Predávajúci predkladá v prílohe Č. 2 k tejto Zmluve zoznam všetkých svojich
subdodávateľov
(identifikačné údaje a predmet subdodávky. Až do splnenia tejto
Zmluvy je Predávajúci povinný oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o
subdodávateľovi,
Predávajúci je oprávnený
kedvkotvek
počas trvania tejto
Zmluvy vymeniť
ktoréhokoľvek subdodávateľa. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového
subdodávateľa
alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom
[podľa
toho ktorá udalosť nastane skôr) je Predávajúci
identifikačné údaje o novom subdodávateľovi,

povinný

oznámiť

Kupujúcemu

ČI. Xl
Záverečné ustanovenia
1.

2.

3.

4.
5.

Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť iba písomne formou dodatkov
k zmluve v zmysle príslušných ustanovení zákona 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísaných
osobami oprávnenými konať za zmluvné strany.
Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona Č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník SR v znení neskorších predpisov, resp. príslušnými
všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
Akékoľvek nezhody, spory alebo nároky vznikajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou
budú riešené prednostne dohodou zmluvných strán. Ak k takejto dohode nedôjde,
rozhodne príslušný súd SR.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu,
s dvoma vyhotoveniami pre Predávajúceho a dvoma vyhotoveniami pre Kupujúceho.
Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli, text je pre nich
dostatočne určitý a zrozumiteľný, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie za nápadne
nevýhodných podmienok a bez nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne
podpisujú.
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6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1- Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2- Zoznam subdodávateľov

V Pezinku, dňa 09.04.2018

V Dohňanoch, dňa

Predávajúci:

Kupujúci:

Združenie obcí Púchovská dolina
020 51 Doh!
IČO: 42 28

.-

.

Ing. Milan Panáček
predseda združenia

Ing. Pavol Cagan,
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1- Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2- Zoznam subdodávateľov
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Príloha
Názov

zákazky:

Člsť
Obchodné

Intenzifikácia

zákazky:

Č. 1 - OPIS PREDMETU

triedeného

č.4 Ramenový

zberu

nosič

ZÁKAZKY

zdrufenia

kontajnerov

obcí

za traktor

1, 902 01
35900008

Platca DPH (áno/nie):

ponuku

- Tovary

rukou

HYCAs.r.o.
Myslenicka

IČO:

Údale o spoločnosti

Doliny

s hydraulickou

meno:

Sldlo:

predkladalúcel

Púchovskej

Pezinok

ano

kontakt:

Ing. Pavol

dátum vypracovania

Cagáň

09.04.2018

cenovelDonukv:

!!ame!IOYÝnos!f kontalnerov" tr!!I!tPr s hydrau!!ckou!'!!!!ou 1 ks

~peclfikácla/polladavky

parametre

jednotka

Traktorový podvozok·

povolená hmotnosť

min.

14

t

1St

Traktorový podvozok·

Ulltočná hmotnosť bez nadstavby

min.12

t

min.40

km/h

13t
4()kmlh

Traktorový podvozok - Max. rýchlosť
Traktorový podvozok·

Boggfe tandemové odpruženie s prednou

il zadnou

pevnou nápravou

Traktorový podvozok - Pneumatiky

14,518().-18

min. 10 000

kg

Ramenový nakladač - Kapacita zdvihu s výsuvom

min. 6400

kg

áno
áno
áno
10 000 kQ
6700.kg

Ramenový nakladač - Hmotnosť nakladača

min. 3000

kg

3100kg

Ramenový nakladač - Drika vysunutla výsuvných ramien

min. 1 000

mm

Ramenový nakladač· Sfrka nakladača

max. 2500

mm

min. 1780

mm

178()mm
68().mm

Traktorový podvozok· Odprulenle ťalného oja pomocou listových pier
Traktorový podvozok - Hydraullcká opora ťainého oja s hydraulIckým zámkom
Ramenový nakladač - Kapacita zdvihu

Ramenový nakladač - Standard ná vzdialenosť bočných dorazov
pre kontaíner
Ramenový nakladač - Štandardný rozstup hákov pre istenie

1200mm
2500mm

min. 680

mm

Ramenový nakladač - Dosah ramien z pod úrovne terénu

min. 700

mm

1000 mm

Ramenový nakladač - Maximálny pracovný tlak

min. 270

bar

280.bar
55.llmin

kontajneru

Ramenový nakladač - Optimálne mnolstvo oleja dodávaného

min. SO

IImin

Ramenový nakladač - Optimálne otáčky motora

min. 900

ot/min

Ramenový nakladač - Objem olejovej nádr!e

min. 40

I

Ramenový nakladač - Celkové mnolstvo hydraulického oleja

min. 100

I

čerpadlom

900.otlmin
50./
100./

Ramenový nakladač - Vysokopevnostné reťaze so závesnými členmi

óno

Ramenový nakladač - Manuálne hydraulické ovládanie na nadstavbe z ravej strany vozidla

6no

Ramenový nakladač - Zobrazovací otvor v podlahe

6no

Ramenový nakladač - Nastaviterné reťaze sa skracovačmi

áno
6no

Ramenový nakladač - Úpravy dorazu pre kontajnery
Ramenový nakladač - háky s rozstupom min. 600 mm s

min.2

Ipolstkaml pre zachytenie kontajnera pri sklápaní

ks

2ks

Ramenový nakladač - Samostatné ovládanie výsuvných pod pier

6no

Ramenový nakladač - Sada predných prestavlterných zalsťovacích kUnov kontajnera

6no

Ramenový nakladač - Základný protikorózny

6no

nástrek

Ramenový nakladač - Olejová nádr! s náplňou a vstavaným vysokotlakovým

6no

filtrom v hlavnom okruhu

Ramenový nakladač - Súbeh pohybu teleskoplckých ramien

6no

Ramenový nakladač - Elektrovýbava a vybavenie vozidlá pod ra vyhlá~ky

6no

Ramenový nakladač - 2x nástrek akrylátovým

6no

lakom podra stupnice RAL
t

8,3t

min.S,l

m

9m

min. 5120

mm

Hydraulická ruka - Zdvihový moment

min. 7,9

Hydraulická ruka - 2 násobný hydraulický výsuv s dosahom
Hydraulická ruka - Podpery so svetelnou signalizáciou výsuvu
podpier a šírkeu
Hydraullcká ruka - Stabilizačné opery hydraulicky

wsúvaterné, vyrovnávaci ventil, kontrola stability

Hydraulická ruka - Pracovný tiak

6no

min. 290

I

bar

max. 1200

I
I

kg

Hydraulická ruka - Hmotnosť

Hydraulická ruka - Hadicové rOZVOdyvedené vnútrajikom,

300.bar
áno

zaťazenla

Hydraulická ruka - Olejová nádr!

5125 mm

6no

Hydraulická ruka - Otočný uhol 36S' (mechanický bezpečnostný obmedzovať 210')

Hydraullcká ruka - Displej s ukatovaterom

I

min. 60

I

aby predchádzali po~kodenlu

1200kg
601
óno

Hydraullcká ruka - HydrauliCké rozvody a spojovacie časti galvanizované

áno

Hydraullcká ruka - Zaisťovací ventil proti preťaženiu

áno

Hydraullcká ruka - Zvukový Indikátor preťazenla nad 90%, bezpečnostný systém
Hydraulická ruka - Hák s nosnosťou

áno
min.6

I

t

6.t

Hydraulická ruka - Montál SOOmmzástavba

áno

Hydraulická ruka - Integrované zariadenie na vysýpanle zvonových kontajnerov na separovaný odpad (demontovaterné)

áno

Suma spolu bez DPH
Obchodné meno výrobcu zariadenia
Typové označenie zariadenia

cena bez DPH v EUR

6no

min. 14,5/80-18

Traktorový podvozok - Vý~kovo nastaviterné odpružené ojo do spodného závesu - gurový záves K80

1.

Parametre ponúkaného zariadenia
Dodávater uvedie podra charakteru
požiadavky konkrétnu hodnotu,
alebo ÁNO/NIE

CTS servis, PM Group
TN CTS10 2R, PM 90.23

66

458,33

EUR

Celková cena bez DPH
DPH 20"
Celková cena s DPH

Pečiatka:

Podpis:

[J[])1@jj

f/

@o[J'o@o
Myslentcká 1 902 01 Pezinok
ICO 35 900 008
IČ DPH SK7ľ1?<fP8SQS

Združenie obcí Púchovská dolina
020 51 oohňany 68

IČO:42 280 78r'

II
/"

