
Kúpna zmluva č. Z202110966_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Pečovská Nová Ves
Sídlo: Hlavná 33, 08256 Pečovská Nová Ves, Slovenská republika
IČO: 00327590
DIČ: 2020711660
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5102000000000002920572
Telefón: 0514583177

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KONNEX s.r.o. 
Sídlo: Trstínska cesta 9, 91701 Trnava, Slovenská republika
IČO: 17639727
DIČ: 2020390075
IČ DPH: SK2020390075
Bankové spojenie: IBAN:  SK7375000000004022813772
Telefón: 0917 545 019

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kolesový traktor - nosič náradia
Kľúčové slová: Traktor kolesový komunálny špeciálny, sypač, rovná radlica, zametacia zimná valcová kefa,

cisterna na vodu s prednou striekacou lištou a príslušenstvom
CPV: 16700000-2 - Traktory/ťahače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Traktor kolesový komunálny špeciálny, sypač, rovná radlica, zametacia zimná valcová kefa, 
cisterna na vodu s prednou striekacou lištou a príslušenstvom

Funkcia

Kolesový traktor špeciálny s prídavnými zariadeniami

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nový nepoužívaný nie predvádzací traktor ks 1

Traktor - predné kolesá palec R15

Traktor - zadné kolesá palec R15

Traktor - výkon motora kW 40 50

Traktor - počet valcov ks 4

Traktor - objem motora ccm 2600

Traktor - obsah nádrže na PHM - diesel l 65

Traktor - celková max. váha kg 3500

Traktor -transport na rýchlosť 1. km/h 40

Traktor - pracovná rýchlosť 2. km/h 0 20

Traktor - výška /bez majáku/ mm 1900 2100
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Traktor - šírka bez spätných zrkadiel mm 1100 1350

Traktor - dĺžka bez náradia mm 2800 3100

Traktor  - rázvor kolies mm 1700 1850

Traktor - jedno hydraulické čerpadlo l/min. 35

Traktor - druhé nastaviteľné hydraulické čerpadlo l/min. 70

Traktor - objem nádrže na hydraulický olej l 37 45

Traktor - objem nádrže na PHM l 65

Traktor - hydraulické prípojky vpredu trojčinná ks 3

Traktor - hydraulické prípojky vzadu dvojčinná ks 2

Traktor - hydraulické prípojky s plným prietokom vpredu 
aj vzadu ks 1

Traktor - hydraulický trojbodový záves vpredu ks 1

Traktor - zdvih trojbodového závesu pre náradia kg 1100

Traktor - nakláňanie trojbodového závesu v osi traktora stupeň + -  15 
stupňov

Traktor - hydraulické natáčanie trojbodového závesu v 
osi hore a dolu ks 1

Traktor - elektrohydraulické odbremenenie neseného 
náradia ks 1

Traktor - predný mechanický vývod  - kardan od motora ks 1

Traktor - otáčky vývodu na kardan ot/min. 1000

Traktor - predné pracovné svetlomety v hornej časti 
kabíny so smerovkami ks 2

Traktor - počet sedadiel v kabíne ks 1

Traktor - spätné zrkadlá ks 2

Traktor - klimatizácia v kabíne vodiča ks 1

Traktor - 7 pólová el. zásuvka  vpredu ks 1

Traktor - ťažné zariadenie /guľa/ ks 1

Traktor - multifunkčný ovládací panel v kabíne ks 1

Traktor - joystick na ovládanie predného závesu a 
hydraulických obvodov ks 1

Traktor - rádio s reproduktormi a anténou ks 1

Traktor - maják ks 1

Zimný sypač pevných zmesí pre komunálny kolesový 
traktor ks 1

Zimný sypač pevných zmesí  - objem sypacej nadstavby l 600

Zimný sypač pevných zmesí  - oceľový  šnek ks 1

Zimný sypač pevných zmesí  - tanierové rozmetadlo 
nerezové ks 1

Zimný sypač pevných zmesí  - krycia plachta na sypaciu 
nadstavbu ks 1

Zimný sypač pevných zmesí - odstavné nohy na sypaciu
nadstavbu ks 4

Nová rovná radlica ks 1

Nová rovná radlica - pracovný záber cm 130

Nová rovná radlica - výška radlice cm 60

Nová rovná radlica - uhol natáčania stupeň 30

Nová rovná radlica - vodiace kolečká ks 2

Nová zimná snehová valcová kefa ks 1

Nová zimná snehová valcová kefa - pracovný záber cm 130
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Nová zimná snehová valcová kefa - priemer valcovej 
kefy cm 50

Nová zimná snehová valcová kefa - vodiace koliečka 
šteľovacie ks 2

Nová zimná snehová valcová kefa - univerzálny výplet ks 1

Cisterna na vodu ks 1

Cisterna na vodu - objem nádrže l 600

Cisterna na vodu- tlak čerpadla bar 8

Cisterna na vodu - prietok vody l/min. 60

Cisterna na vodu - navíjací bubon s hadicou m 10

Cisterna na vodu - predná striekacia lišta m 1,1

Cisterna na vodu - počet trysiek na lište ks 6

Cisterna na vodu - odstavné nohy na cisternu ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Požiadavka na kolesový traktor nový, nepoužívaný rok výroby 2021

Požiadavka na kolesový traktor kĺbové prevedenie stroja /rám/, dvojnápravový štvorkolesový 
podvozok

1. pohon kolesového traktora hydrostatický pohon, štyri hydromotory - na každom kolese jeden

2. pohon kolesového traktora hydraulický systém záberu kôl pri nerovnomernom zaťažení

Pohon traktora hydrostatický pohon

Požiadavka na kolesový traktor signál pri cúvaní

Požiadavka na kolesový traktor  - hnanie náprav 4x4

Požiadavka na kolesový traktor -  kolesa rovnaký rozmer kolies na prednej a zadnej náprave

Požiadavka na kolesový traktor - kolesa možnosť otočenia kolies na široký a úzky rozchod

Požiadavka na kolesový traktor - brzdy disková na prednej náprave

Požiadavka na kolesový traktor - brzdy elektronická parkovacia brzda na prednej náprave

Požiadavka na kolesový traktor - brzdy hydrostatická brzda

Motor naftový s kvapalinovým chladením

Hydraulika a výbava základné hydraulické čerpadlo pre pohon vozidla + jedného okruhu

Hydraulika a výbava druhé hydraulické čerpadlo na zvyšné okruhy s vývodmi dopredu s
vývodmi dopredu

Požiadavky na predný kardan mechanický vývod na predný kardan od motora

Požiadavky na predný záves nosiča plávajúca poloha pre trojbodový záves

Požiadavky na predný záves nosiča hydraulické nakláňanie trojbodového závesu v osi horizontálnej a 
vertikálnej

Požiadavky na predný záves nosiča elektrohydraulické odbremenenie neseného náradia

Pruženie obe nápravy odpružené

Joystick veľký joystick umiestnený na opierke ruky pružiacej spolu so 
sedačkou

Multifunkčný panel v kabíne pre otáčky motora, tachometer, teplota motora a hydromechaniky

Kabína plná, uzavretá

Kabína jednomiestna s pevným neotáčavým sedadlom

Kabína umiestnená nad prednou nápravou, s plným výhľadom na 
pracovné náradie na prednom závese

Kabína vzduchom odpružená, vyhrievaná sedačka

Kabína bezpečnostný pás

Kabína núdzové druhé dvere

Kabína otvárateľná celá strecha

Kabína posuvné otváracie bočné okná na oboch stranách
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Kabína viacstupňové kúrenie

Kabína izolačné termosklá

Kabína slnečná clona

Kabína osvetlenie kabíny s kontaktmi na dverách

Kabína hydraulické odklápanie kabíny

Sypacia nadstavba

sypač v tvare V z ocele s jedným šnekom, hydraulický pohon 
dávkovača a nerezového rozmetadla posypového materiálu, 
nastavenie šírky a dávky posypového mat. pomocou ovládacieho 
panela z kabíny vodiča

Sypacia nadstavba osvetlenie rozmetadla

Rovná radlica na sneh
umiestnená na prednom trojbodovom závese - snehová radlica - 
oceľovej konštrukcie o zábere min. 1300 mm, ovládanie pomocou 
joysticka

Rovná radlica na sneh gumenné brity chránené pri náraze na prekážku sklopným 
pružinovým, pozičné svetlá na okrajoch radlice

Zimná valcová snehová kefa

umiestnená na prednom trojbodovom závese - snehová kefa 
poháňaná hydraulicky od podvozku o zábere min . 1300 mm, 
ovládanie pomocou joystika z kabíny vodiča, kefy z 
polyuretánového výpletu na zimu

Zimná valcová snehová kefa natáčanie kefy v ose z kabíny vodiča, vedenie kefy na dvoch 
štelovacích kolečkách

Cisterna na polievanie beztlaková nádoba

Cisterna na polievanie laminátová nádoba

Cisterna na polievanie umiestnená nad zadnou nápravou nosiča náradia

Cisterna na polievanie uchytenie kompatibilné s nosičom náradia- rýchlovýmenný systém

Cisterna na polievanie napúšťanie vody možné z hydrantu a povrchového zdroja vody

Cisterna na polievanie sacie hadice pre napúšťanie vody

Cisterna na polievanie vodné čerpadlo lamelové

Cisterna na polievanie pohon čerpadla od nosiča

Cisterna na polievanie samonavíjací bubon s hadicou v zadnej časti nosiča

Cisterna na polievanie otváracie / zatváracie ventily

Cisterna na polievanie manometer tlaku

Cisterna na polievanie natáčanie striekacej lišty do oboch strán, ovládané  z kabíny 
vodiča

Striekacia lišta nesená na prednom trojbodovom závese nosiča náradia

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Termín dodania vozidla po podpise zmluvy do 4 mesiacov

Vykonávanie servisu  ak to charakter závady nevylučuje v mieste dodania vozidla /do 48 hodín od nahlásenia poruchy/

Víťazný účastník  predloží do 7 dní od ukončenia obstarávania osvedčenie zástupcu výrobcu.

Víťazný účastník  predloží do 7 dní od ukončenia obstarávania potrebnú technickú špecifikáciu stroja s fotodokumentáciou kde
jednoznačne dokáže splnenie  požiadaviek zadávateľa - nie prospekt

Víťazný účastník  predloží do 7 dní od ukončenia obstarávania predloží svoje referencie kde dokáže predaj min. 6 ks strojov 
rovnakého predmetu zákazky alebo podobného charakteru za posledné tri roky

Obstarávateľ v prípade nedodržania technických parametrov alebo iných požiadaviek víťazným uchádzačom odstúpi od 
zmluvy a uplatní si pokutu proti víťaznému obstarávateľovi vo výške 20% z hodnoty stroja

Obstarávateľ požaduje všetky potrebné doklady na zapísanie  vozidla  do evidencie vozidiel podľa legislatívy platne j v čase 
odovzdania vozidla.

Pri odovzdaní obstarávateľ požaduje  osvedčenie o evidencii, časť. II / tzv. veľký TP/
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Vrátane zaškolenia max. 3 osôb

Záruka na požadovaný dodaný  traktor bez obmedzenia Mh je min. 24 mesiacov , na ostatný požadovaný dodaný tovar je min.
24 mesiacov .

Všetky požadované prídavné zariadenia musia byť kompatibilné k dodanému traktoru.

Súčasťou dodávky tovaru je i odovzdanie dokladov v slovenskom resp. českom jazyku potrebných na prevádzku traktora a  
prídavných zariadení vzťahujúcich sa na dodaný tovar , ak sú nevyhnutné na jeho užívanie - manuál a ďalšie doklady pre 
prevádzku jednotlivých  zariadení podľa všeobecných  právnych predpisov a noriem platných v čase dodania tovaru.

Dodávateľovi sa nebude poskytovať preddavok .

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: Sabinov
Obec: Pečovská Nová Ves
Ulica: Hlavná 33

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

07.06.2021 12:05:00 - 07.10.2021 12:06:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 113 916,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 136 700,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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.
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5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 01.06.2021 13:40:01

Objednávateľ:
Obec Pečovská Nová Ves
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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