
Kúpna zmluva č. Z202120198_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: Zametacia sacia nadstavba 
Kľúčové slová: Zametacia sacia nadstavba
CPV: 34390000-7 - Príslušenstvo ťahačov/traktorov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zametacia sacia nadstavba

Funkcia

Zametacia sacia nadstavba

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Objem zásobníka m3 1,2

Objem nádrže na čistú vodu l 220

Objem recyklovanej vody l 200

Počet kief ks 2

Max. sací výkon zametača už pri otáčkach 2000ot/min. ot/min áno

Nerezová široká sacia hubica ks 1

Zametacia šírka mm 1600 2000

Priemer kief mm 720

Ručná sacia hadica o dĺžke mm 3000

Led maják na zadnú nadstavbu zametača ks 1

Odstavné nohy na nadstavbu zametača ks 1
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Dĺžka hadice na wapku m 10

Výkon vodného čerpadla pre wap l/Bar 15/150

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Nadstavba hliníková

Nadstavba musí mať :

systém recyklácie vody (použitá voda zbavená hrubých nečistôt) - 
znovu využívaná na zvlažovanie nečistôt v sacej hubici, 
integrovaný vysokotlakový čistič s hadicou - na samonavíjacom 
bubne so striekac

Funkcia predných kief : samostatné  ovládanie každej kefy alebo s paralelným ovládaním

Každá kefa obsahuje :
Trysku na skrápanie čistou vodou,  vrátane trysky v  sacej hubici , 
hydraulické odbremenenie kief nezávisle pravá a ľavá strana, 
hydraulické natáčanie pravej kefy

Každá kefa obsahuje :
Elektrická klapka sacej hubice pre odsávanie rozmerovo veľkých 
nečistôt alebo lístia, ovládanie všetkých ovládacích prvkov 
prostredníctvom jednej ruky - v nosiči

Každá kefa obsahuje : Všetky prvky sú umiestnené na ovládacej konzole nosiča - pre 
pravú ruku

Záruka na zametací systém min. 12 mesiacov

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

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

Vrátane inštalácie na mieste plnenia.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Predávajúci dodá Vyhlásenie o zhode výrobku .

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak preberaný tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky.

Tovar musí  byť kompatibilný s nosičom náradia  - kolesovým komunálnym traktorom HOLDER C 55.

Termín dodania tovaru od účinnosti Zmluvy  do 4 mesiacov - po splnení odkladacej doložky plnenia Zmluvy.

Platnosť Zmluvy je 18 mesiacov po dátume jej podpisu.

Odkladacia doložka znie:  Zmluva je platná dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinná po doručení právoplatnej Zmluvy 
riadiaceho orgánu - Environmentálneho  fondu o poskytnutí Dotácie pre rok 2022 na podporu projektu s názvom " Čistá obec 
Pečovská Nová Ves "  verejnému obstarávateľovi.

Vykonávanie servisu ak to charakter závady nevylučuje v mieste dodania tovaru / 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 tovaru s fotodokumentáciou 
kde jednoznačne dokáže splnenie požiadaviek zadávateľa - nie prospech.

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 tovaru.

Obstarávateľ  požaduje v čase odovzdania tovaru  všetky potrebné doklady na užívanie tovaru  podľa platnej  legislatívy na 
verejných komunikáciách.

Pri odovzdaní obstarávateľ požaduje osvedčenie o evidencii, časť. II / tzv. veľký TP.

Súčasťou dodávky tovaru je aj odovzdanie dokladov  v slovenskom resp. českom jazyku potrebných pre prevádzku 
prídavného zariadenia vzťahujúcu  sa na dodaný tovar, ak sú nevyhnutné na jeho užívanie - manuál a ďalšie doklady pre 
prevádzku zariadenia 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
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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:

27.10.2021 14:00:00 - 26.04.2023 00:00:00

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 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 45 750,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 54 900,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120198

V Bratislave, dňa 26.10.2021 14:18:02

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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120198


Zákazka


Identifikátor Z202120198


Názov zákazky Zametacia sacia nadstavba


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/313955


Dodávateľ


Obchodný názov KONNEX s.r.o.


IČO 17639727


Sídlo Trstínska cesta 9, Trnava, 91701, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 26.10.2021 9:57:19


Hash obsahu návrhu plnenia Uoh6T3wF1n5uY4eSqFdxSj+SaKJIW89oaJXjs2pxsJQ=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Spĺňame všetky podmienky verejného obstarávateľa na predmet zákazky : Zametacia sacia nadstavba


Prílohy:
Parameter_zametacia jednotka.pdf










 



Vlastný návrh plnenie zákazky Z202120198 



 



 



 



 



Parameter Jednotka Špecifikácia 



Objem zásobníka m3 1,2 



Objem nádrže na 
čistú vodu 



l 220 



Objem recyklovanej 
vody 



l 200 



Počet kief ks 2 



Max. sací výkon 
zametača už pri 



otáčkach 
2000ot/min. 



ot./min áno 



Nerezová široká sacia 
hubica 



ks 1 



Zametacia šírka mm 2000 



Priemer kief mm 720 



Ručná sacia hadica o 
dĺžke 



mm 3000 



Led maják na zadnú 
nadstavbu zametača 



ks 1 



Odstavné nohy na 
nadstavbu zametača 



ks 4 ks  



Dĺžka hadice na 
wapku 



m 10 



Výkon vodného 
čerpadla pre wap 



l/Bar 15/150 



Nadstavba  hliníková 



Nadstavba vrátane   systém recyklácie vody (použitá voda zbavená 
hrubých nečistôt) - znovu využívaná na zvlažovanie 



nečistôt v sacej hubici, integrovaný vysokotlakový čistič s 
hadicou - na samonavíjacom bubne so striekac 



Funkcia predných 
kief 



 samostatné  ovládanie každej kefy alebo s paralelným 
ovládaním 



Každá kefa obsahuje   Trysku na skrápanie čistou vodou,  vrátane trysky v  
sacej hubici , hydraulické odbremenenie kief nezávisle 
pravá a ľavá strana, hydraulické natáčanie pravej kefy 



Každá kefa obsahuje   Elektrická klapka sacej hubice pre odsávanie 
rozmerovo veľkých nečistôt alebo lístia, ovládanie 



všetkých ovládacích prvkov prostredníctvom jednej ruky - 
v nosiči 



Každá kefa obsahuje  Všetky prvky sú umiestnené na ovládacej konzole nosiča - 
pre pravú ruku 



Záruka na zametací 
systém 



 12 mesiacov  











 



 



Osobité požiadavky na plnenie  



Vrátane dopravy na miesto plnenia. 



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



Vrátane inštalácie na mieste plnenia. 



Nový, doposiaľ nepoužitý tovar. 



Predávajúci dodá Vyhlásenie o zhode výrobku . 



Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak preberaný tovar nespĺňa kvalitatívne 
požiadavky. 



Tovar musí  byť kompatibilný s nosičom náradia  - kolesovým komunálnym traktorom HOLDER C 55. 



Termín dodania tovaru od účinnosti Zmluvy  do 4 mesiacov - po splnení odkladacej doložky plnenia Zmluvy. 



Platnosť Zmluvy je 18 mesiacov po dátume jej podpisu. 



Odkladacia doložka znie:  Zmluva je platná dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinná po doručení 
právoplatnej Zmluvy riadiaceho orgánu - Environmentálneho  fondu o poskytnutí Dotácie pre rok 2022 na 
podporu projektu s názvom " Čistá obec Pečovská Nová Ves "  verejnému obstarávateľovi. 



Vykonávanie servisu ak to charakter závady nevylučuje v mieste dodania tovaru / 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 tovaru s 
fotodokumentáciou kde jednoznačne dokáže splnenie požiadaviek zadávateľa - nie prospech. 



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 tovaru. 











Obstarávateľ  požaduje v čase odovzdania tovaru  všetky potrebné doklady na užívanie tovaru  podľa 
platnej  legislatívy na verejných komunikáciách. 



Pri odovzdaní obstarávateľ požaduje osvedčenie o evidencii, časť. II / tzv. veľký TP. 



Súčasťou dodávky tovaru je aj odovzdanie dokladov  v slovenskom resp. českom jazyku potrebných pre 
prevádzku prídavného zariadenia vzťahujúcu  sa na dodaný tovar, ak sú nevyhnutné na jeho užívanie - 
manuál a ďalšie doklady pre prevádzku zariadenia podľa všeobecných právnych predpisov a noriem 
platných v čase dodania tovaru. 



Dodávateľovi sa nebude poskytovať preddavok . 



 



Miesto plnenia 
Pečovská Nová Ves, Sabinov, Prešovský, Slovenská republika 
 
Lehota plnenia 
27.10.2021 14:00 — 26.04.2023 00:00 
 
Množstvo 
1,00 ks 



 



Dodanie tovaru: 



Do 4 mesiacov od účinnosti Zmluvy 
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