
Kúpna zmluva

vzavÍętźlpodľa $ 409 a nasl. zákon a'č:. 5l3l:r99l Zb' obchodný zákonník v znení

nęskorších predpisov (ďalej v tęxte ako ,,zmluva", v pľíslušnom gramatickom tvaľe)

Zmluvné stľany

Kupujúcĺ:
Názov:
adresa:
Štatutáľny zástupca:

lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo úetu / IBAN:
Tel./fax:
emailová adľesa:

ďalej v texte ako ,oKupujúci", v pľíslušnom gľamatickom tvaľę

Pľedávajúci:
obchodné meno:

S ídlo/m iesto podnikania:

Kľajina:
Štatutárny zźlstupca:

Konanię:
lČo:
DIČ:
IČ ppH:
Bankové spojenie:
Čĺslo úětu / IBAN:
Registrácia:
Tel./fax:
emailová adręsa:

TEKos' spol. s ľ.o.

Partizánska |08912,90 l 0 l Malacky
Ing. Juraj Schwarz
34111832
2020357878
Pľima Banka Slovensko
sK56 5600 0000 0032 0903 0001

KATIS s.ľ.o.
Magnez|tärska 5, 040 ĺ3 Košicę

Slovęnská ľepublika
Jozef Farkaš
za spoločnosť koná konatęľ samostatnę

36s96086
202Ż039l18
sK20220391 1 8

Tatra banka, a.s.

sK27 1100 0000 00262906 5417

ónos Košice I, odd: Sľo' vl'č':16882/V
+4Żl 908 366 745

kontajnery@katis.sk

ďalej v textę ako ,,Pľedávajúci", v príslušnom gramatickom tvarę

Preambula

Zm|uvnéstrany uzatvárajiltúto zmluvu Ä^ łaul"a" výsledku pľocęsu verejného obstarávania

nadlimitnej zćkazkyvyhlásenej Kupujúcim v súlade s ustanovęnlami zźtkona ě' 343120115 Z'z'

o veľejnom obstarav#í'u o.^"n"á däplnenĺ niektoľých zákonov v platnom znęni'

čl.l
Pľedmetu zmlulry

I 'Predmętom zmluvy je kúpa a dodanie lrędmętu ŕripy podľa Prílohy ě' 1 tejto kúpnej

zmluvy - opis pr.o'ätu zäkaz|<y. ľouaľ'sa ľľeaava;ilc\ źavazuje dodať vo vyhotovenío s

výbavou a sprievodÁou dokumeńtá.iou 'i"i'"ai"' 
v zmysle špěcifikácie rrvedenej v tejto

pľílohe.



2. Pľedávajúci sa zavázujedodať Tovar špecifikovaný. v bode l' článku I (ďalej v tęxte ako

o,Tovaľ,.o v príslušnom gramatictom tvare ; a Kupujúó i .sa 
za.vđzuje Tovaľ prevziať a zapl,atiť

zaTovardohodnutú [ĺň"" cenu, všetko za'podmíeńok dohodnutých v tejto zmluve'

čl. rr
Kúpna cena

1. Kúpna cęna zadodanie Tovaru j. stunŇ'.ná podl'a $ 3 zákona NR SR č' 18/ 1996 Z' z' o

cenách, y znenineskorších pľedpisov, nyľ'les[y l'łe sri č" 87l]1996 z' z"ktorou sa vykonáva

zźlkonNR SR e. lVióq6 ż.;. 
" 

óęnách ai<o maximálna kúpna cena je:

Cena bez DPH 95 700'00 EUR
1

Cena s DPH
Podľobnejšia š

114 840.00 EUR
pecifikáciacenyjeurěenávPľíloheč.2tejtozmluvy-ocenenýštruktúľovaný

;:ffi::" cenou sa rozumie maximálna kúpna cęna vľátane.všetkých poplatkov súvisiacich s

dodaním Tovaľu, a to najmä colných uäJouy'ľ' poplatkov' Řomplexného zabezpeéenia

sluŹięb spojených s dodávkou Továru (náklady'na đop,.uuu, poistenie resp' iné náklady) a

;ä.;. uyŕonániu pľedpredajného servisu a zaškolenia'

3. Zmen|ť výšku dohođnutej kúpnej .ený |oĺľa tejto zmluvy je moŽné len v prípadę zmeny

výšky dane zprioun.i ľ,oil"t' pľĺpäane u dôrl.dku Zmęny právnych predpisov upľavujúcich

"íšň.tu, 
ĺuŕ. prípaáne iných zákonných poplatkov'

čl. rrr
Platobné podmĺenky

l. Platba zaTovarsa realizuje bezhotovojn" p'*oa"ym pĺkazom na riěet Predávajúceho' na

zti<ladę faktúry vystavenej Pľedávajúcim a doľučenej KupujúcemUo Po prevzatí Tovaru

ľ."ľi:Łtil podmienky boli dohodnuté tak, Že Kupujúc I s'a zavázuje kúpnu cenu za Tovaľ

podl,a tejto zmluvy uuéo.nĺ v bode l, článl*l il"n,ruuv zap|at.ť nu'ák'ud" faktúry vystavenej

dodávatęl'om po pľotokolárnom odovzdaní a prevzati 
-Tovaľu'

3. Podmienkou vystavenia faktúľv ,-nu'ĺ"üvľ l'wnými stľanami podpísaný Pľeberací

pľotokol o prevzatí iouuru vystavený v súladę s bodom 3' článku IV' tejto zmluvy'

4. Miestom pre doľučovanie faktúry ' |rĺtoľ,9u n. písomnej forme je adľesa Kupujúceho

uvedená v záh|avítejto zmluvy, pokial' sa zmluvné strany ňedohodnú inak' Prędávajúci je

povinný doručiť Kupujĺcemu'ľai<1ĺľ1 v minimálne štyľoch vyhotoveniach' Pľędávajricim

pľedložená faktúľa řilł*d" musí obsahovať zákonom stanovené nálęŽitosti' Zmluvné stľany

ia Johodli, Żę faktiľa musí obsahovať najmä:

a) nźnov Tovaľu,
b) deň dodania,
c) predmet ĺl'u.d/''^^ 

^h.hnrlné meno ' pľedávajúcęho, IČDPH
ó ĺeó pr.aávajúceho, obchodné meno predávajúceho' DIC l

predávajúceho, l-L|-.- l- -*l',',^\ ĺT]\/Íq kĺirl nroiektu. v rámci koľého sa
e)identifikáciuzmluvy(pľípadnedodatkukzmluve),ITMSkidpľojektu,vrárr
dodanie tovaľov realizuje
f) čiastku k úhľadę,
g) DPH,

!]lťtrx"J'1'Ťľ'lłiľ:. 60 dní odo dňa ich riadneho doručenia . Zm|wné strany pľehlasujú' Že

uvędená lęhota vzhľadom na poskýnuti' ĺnunoných zdľojov zo štruktuľálnych fondov EU



nie je v hľubom nepomeľg k pľávam a povinnostiam vyplývajúcim zo zttvđzkového vzťahu

pi.'".ri,.ľ" podl'a $ 369d obchodného zákonníka SR'

6. Ak faktúľa doručená Predávajúci' ;;''íň" zákonné-podmienky v zmysle osobitného

predpisu ,.sp. pod'ni"nĹy ĺoľ,oońute-touto ,mĺuvou, je Kupujúci oprávnený faktriľu vrátiť

Predávajúcemu na pľępľacovali". V tur.oÁto pľípaäe nié je Kupujúci v omeškaní so

zaplateńím klipnej ceny Predávajúcemu'

l.PľedávajúcijepovinnýTovaľdodat..najneskôľd2t2mesiacovododňanadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy. Pľesný dęň a hodinu dodania Tovaľu sa stanoví po dohode zmluvných

l'.'Tonooo" o pľęsnom dni a hodine dodania Tovaru sa ľozumie, Že Prędávajúci písomne

alebo pľostľędníctvom emailu oznámi K;ňúú."'"u deň a.hodinu dodania Tovaru najmenej

sedem dní pred samotným dodaním ľ""uiu. Éľe pľípad, ak absentuje objektívna skutočnosť

vyluěujúca pľevzatie"täaiu ŕupu;ĺ.i^,;. rupujĺci'povinný.písomne alebo prostredníctvom

emailu dęň a hodinu dodania Tovaľu poivrdiŕ. Ť'otvidenię dňa a hodiny dodania Tovaľu zo

;;r*fr"n":úcęho je nevyhnutnou podmięnkou pre odovzdanię Tovaru'

3' Predávajúci je povinný dodať Tovar, ŕ-'í ipecifikovaný v tejto zmluve nový a bęz vád'

v bezchybnom a plne funkěnom.rtuu",'i pizuoouanej a dáklaľovanej kvalite a pľi

odovzdávaní Tovaľu ľesp. pred podpisom PręĹęracieho protokolu je Pľedávajúci povinný

ľ'3"j:'J.r""'T#]ľľ:L"ajúcim a jeho pľevzatí.Kupujúcim spíšu Zmluvné strany písomný

Pľebeľací pľotokol. P.;Ĺ;.";i protokäl'na'znak sĺhlazu s ousanbm osoby opľávnené konať v

menę Pręd7vajúceho a Kupujúceho podpíšu'

5. Podpisom pr"u.r*i"ľ,o protorolu ôrouarni opľávnenými konať v męnę Kupujúceho a

súčasne osobou opraun.nou konať " ;;; ľľeáávajĺceho sa povaŽuje Tovar za dodaný'

Kupujúci nie je poninny prebeľací'protoŕol podpísať, a to.najm_ä ak Tovar vykazuje zjavné

vacly prípaĺn. uyľá'uje viditęl'né^ ,";;; ri"ĺi99.."1' pľípaäne ak predávajúci odmiętnę

preáui|sd funkčnosť Tovaru pred pľevzatím Kupujúcim'

Čl. rv
Dodacie podmĺenky

čl. v
Záľuka

l. Predávajúci vyhlasuje , że preberćl.zav.azłi, zsdodaný Tovaľ bude spôsobilý na pouŽitie na

obvyklý úěel a z" siräciouá dohodnuté,;;Ĺ obvyklé vlastnosti minimálne po dobu záruky,

ktorá je 24 męsiacov.
i. zaíruu zaěína plynúť dňom dodania Tovaru'

3. Ak je vada, ktoľá podstatne ovplyvĺ":._pouzitel'nosť T::u'u 
zavinęná predávajúcim' je

predávajúci povinný u'Ĺľadiť kupujů..'utĹáĺu v zmysle $ 373 a nas1edujťrcich obchodného

í:TT[|re zistených vád alębo nędoľobkov Tovaru resp' jeho ěastí (vrátane nedodrŽania

predpísanýct', pururn.irov' resp. ulurtnoJtĺ Ťovaľu alebo niěktorej jeho častí) je Kupujúci

opľávnený rrpĺatniť uoli pr.ĺauajú.cemu Äiou-'ł'ĺruky zaakosť dieia v ľámci záruěnej doby

v ľozsahu pri*"runoň päuur'" a."ztlvaźn.osti vady/vád alebo nędoľobku.

5. Kupujúci ;. pouinn/;pi;i"it' :i ľol ""iro|r_;o 
zćruky najneskôľ do tľoch dní' odkedy sa o

jestvujúcej vadęlvao?än-äozvęoęl. uplatnenie nároku je Kupujúci povinný uplatniť písomne

výzvol,t na odstránenie vady/váo ľoua.u ,o 
't'ueny'_popisom 

jestvujúcej vady/vád Tovaľu

prípadnejeho ěasti.



6. Predávajúcije povinný vykonať obhliadku Tovaľu alebo jeho časti a pľistúpiť k odstráneniu

vady/vád Tovaru prĺpaáne jeho časti v mieste, kdę sa Tovaľ resp. jeho časť, ktoľá má

vadl/vady nachádza. kupujícije povinný poskytnút' Pľedávajúcemu potľebnú súčinnosť a to

tak, aby bolo moŽné v čo najkiatśom easđ vadu/vady odstrániť. Pľedávajúci nęmá nárok na

náhradu nákladov súvisiacicbs dopľavou do mięsta, kdę sa tovaľ ľesp. jeho časť nachádza ani

Žiadny iný peńażný náľok súviiiaci s odstránenim vadylvćld Tovaľu ľesp. jeho časti'

odstranęnlę vady/vádje povinný predávajúci vŽdy uskutočniť na vlastný účet'

7.Prepľípad, uŕ ľr"oänä;ĺci zisti, ze niđ je moŽné odstľániť vadu/vady na Tovaľe resp. jeho

easti pľiamo v mieste kđe sa nachádza,je povinný na svoj űćet zabezpečiť prevoz Tovaru

resp. jeho časti do autorizovaného sęľvisu.

8. Äŕ Pľedávajúci po výzve Kupujúceho neodstľáni vadu/vady v lehote najneskôr do l5 dní

od doľuěenia písomnej'výzvy a'zmluvné stľany sa nedohodnú inak, je Kupujúci opľávnený

zabezpeéiť oditľanenió iadylvád Tovaru prípadne jeho časti na svoj účet v autoľizovanom

servise resp. u iného pľedajcu. Takéto svoje ľozhodnutie oznám| písomne Pľedávajúcemu'

9. Všetky nanuoy sĺvisiačę s odstránen im vadylvád Tovaľu alebo jeho časti spôsobom podl'a

bodu 1t článku 5 tejto Zm|uvy je povinný Pľedávajúci nahradiť Kupujúcemu najneskôr do

tridsiatich dní od dbľrrčęnia vyličtovania nákladov Pľedávajúcemu. Kupujúci .je povinný

písomne oznamiť predávajúcemu výšku nákladov vynaloŽených na odstľánęnię vadylvád

Tovaľu alebo jeho časti Ĺęz zbytobného odkladu po ich zapIatení. Nákladmi pľe účely

odstľánęnia vađy diela ,u .or,r'.;ú najmä všetky výdavky Kupujúceho súvisiace's dopravou,

všetky výdavky srivisiace s pľípaäným posúdenim vady/vád, výdavky na mateľiál a výdavky

na pľácu.
l0. Pľedávajúci nęnesie zodpovednosť za vady spÔsobené neodboľnou pľevádzkou,

nęodbornou obsluhou alębo nęodboľnou údľŽbou'

1l. V pľípade ľeklamácie Tovaru ľesp. jeho častí bu-de Kupujúci postupovať pri uplatnení

svojich näľokov pokial' nie sú upruu.né v tejto zmluve v zmysle pľíslušných ustanovení

ouónoaneno zákonníka SR ľesp. iń;7ch vseob ęcnę závdzných pľávnych pľedpisov'

čl. vr
Seľvisné podmienky

l. Pľedpredajný seľvis je povinný Pľedávajúci zabezpeč'ĺť na vlastné náklady'

Ż. Predávajúci je pouinńy na písomny pokyn kupujúceho vykonávať odplatne pozáľučný

autoľizovaňý servis, údľŽbu a opravy. ľo'tůp zmiuvných stľán pľi odstľaňovaní vady/vád

Tovaru resp' jeho časti upravuje čl. V tejto zmluvy'
3. Pľedávajúci sa zavazije zäbezpeč:iť dodávku originálnych náhľadných dielov, dielcov a

príslušenstva a ostatný.ň aodauáných komponęntov zák|adnej a doplnkovej výbavy pľe

tovaľy a to na zćk|a'd,ępĺsomn"; objódnavky ŕupujúceho. Pokial'sa jedná o záručné opľavy je

povinný postupovať u śĺlud. só záiučnými podmienkami dohodnutými podl'a tejto zmluvy'

čl. vu
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1. Zmluvné stľany sa dohodli, ze v pľĺpáde, ak Pľedávajúci nedodá Tovaľ ľiadne a včas

Kupujúcemu, je Piedávajúci povin ný žapiatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0'5oÁ z

kúpnej ceny Tovar u za kazdy aj zaě,atý łęn omeśránia s jeho dodaním, maximálne do výšky

20.000._ € (slovom dvadsałtišĺ. .ur). Nárok Kupujúceho na náhľadu škody zaplatením

zmluvnej pokuty nie je dotknutý.

2. Zm|wné stľany sa dohodli, Že pre pľípad, ak Pľedávajúci odmiętne stľpieť výkon kontľoly

podl'a článku X, bod 2 tejto zmluvy, jó póvinný Kupujúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo



výškel0.000.-€(slovomdęsaťtisíceur).NáľokKupujúcehonanáhraduškodyzap|atenim

;1lryĘ"ä:TJäjffii1ľĺ5illĺ splatnosti faktriľy je Predávajúci opľávnený uplatniť si úrok z

omeškania vo výške O,O5o/o , n.splut.n.: JräJtr.v istiný za kaŹdý dęň omeškania so

zaplatením. 
Čl. vĺrĺ

Vlastnícke pľávo

Kupujúci nadobudne vlastníckę prauo_L_iovaru ĺnom jeho riadneho úplného dodania

Predávajűcim, v sĺtuię , poá'i.nŕami stunonęnými v tejto žmluve' okamihom nadobudnutia

vlastníckęho pľáva ři;;il precnadzají'ňu ŕup".iĺce"ho všetky riziktĺ vyplývajúce z jeho

;ń;i., vrátane jeho poškodenia' pľípadne zničenia'

čl. rx
Zlánikzmluvy

l. Zmluvné strany môŽu pľedeurn. uŕončiť zmlňvn ý vzťah na zći<|ade ich vzájomnej

písomnej dohody' '.,'^^Á^^L l'łnĺÁ qtqnnvllie zmluva a ô 344 a nasl'
Ż,odzmluvymožnoodstúpiťvprípadoch,ktoľéstanovujezmluvaa$:

ľTľľľ,".Łliľ:ilľi.ný od zmluvy bez predch ádzajűcej písomne výzvy odstúpiť, ak

:í1*ľľheškaní s dodaním Tovaru podl,a tejto zmluvY ]iac 
ako tľi 3 dni,

b) porušípovinnosť"p"áŕ" ůla"ru X' bód 2 písm' a) aŻĐ tejto zmluvy'

c) ak súd ľozhodol o""uúuiĺ Lonr.ur"neľrJŕoi'uniu týra3ĺ.eńo sa Predávajúcęho ako dlŽníka'

d) vsttipi do likvidácię' ']

.j:. 
"r." 

povinný účastníkom exekučného konania'

čl. x
osobitné ustanovenia

|. Zm|wa nadobúda platnosť dň"*l;j p"dqís1ni1 .opľávnenými 
zástupcami obidvoch

Zmluvných strán a-řěinnosť nadobĺoa ďnJm nurl.du;ú"irn po dnijej zveľejnenia na webovej

adľese obstaľávatel,a a po splnení odklaJ-acej podmieńky spoeĺvaJĺčej v nadobudnutí úěinnosti

zmluvy o prideleni n"ńaurätneľ'o ĺnunÉneno prĺrp"uLu ia ręa|i"zćlc,u di"tu uzatvoľęnú mędzi

objednávatel'om a pľíslušným ,iuaiu"i' łganon' a ztlrovęřl po schválení tejto Zm|wy

pľíslušným ,iuoiu.ĺ,ł__or!ĺ*,n u ,a'.j'_uJrriinistratívnej kontľoly dokumentácie veľejného

;:ľ:Jilĺljä.i;" pouinný do siedmych dní od výzvy Kupujúceho na podpis zmluvy z|ożiť na

účet Kupujúcęľro'finaněnri čiastk" ";;š:k' 
iov21ľl.oď,notľ ponúkanej cęny na pľedmet

ztkazkyuľčenej " 
o'iĺ"r" i. bod l ( ,ńr'łÄ',iraunfť1is( štyrisioosemdesiatštyri euro),ktorćl

bude sltiŽiť .k" ;;iiiút finančněho *i.'ániu ľiadnęho 
-dodania 

pľedmetu zćtkazky. _ v

poŽadovanej r.".lĺt.,'"!_á.n*ti a dodrŽania ostatných zmluvných podmienok'

3. V prípad" * päá"ujú"i " 
pri"u"nJprn*iu "'ruuy 

-,ćlvażným spÔsobom poľuší zmluvné

povinnosti vyplývajúce mu zo z'luni,'ĺnunonl zaisięnię v pínej śu'n' p'"pudá v pľospech

Í"il:'''i"Je, ak Íinaněné zaisteni" :'.!"1'_I:'':Ľ:i:^:vedenej 
lehote pripísané na účęt

Kupujúceho, j. ň;" ;p;ńený od podpisu zmluvy odstúpiť'

5' Kupujúci je do sieämich pru.oun}äľ' jni po 
'Loněení 

ptatnosti zmluvy, povinný vrátiť

zhotovitęl'ovi na jeho účet finančne 'aist'ni' 
póníŽené o'u'u prípadných zmluvných pokút v

zmysle čl. VII



-
6. Pľedávajúci je povinný stľpieť výkon kontroly/auditu.srivisiaceho s dodávaným Tovaľom

podl'a tejto zmluvy, p'aĹ""ŕ a 
'tuzuu'i 

a vseiky'mi činnosťami podl'a tejto zmluvy a to

kedykol,vek poěas platnosti a úěinnosti z^ĺr,ry o pos-kýnutí nenávratného finančného

príspevku, u to opráinlnyÁi orouu1i u.nosr.ľnĺtí i' us'ttů potrebnú súčinnosť' opľávnené

ä.ouy sú na výkon kontroly/auditu sú najmä:

a) Pđskytovatel'a ním poveľený o.1obv,

b) Útvaľ vnritoľného_Juditu Riadiacóho oľgánu alebo Sprostredkovatęľského orgánu a nimi

:;lfffiffťJ;,ro,no úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené

ö"Jľ;* auditu, jeho spolupracujúce.oryány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu'

e) Splnomo.n.nĺ rĺ."tu;.*äil':;ns1eL 19misie 
a EuľÓpskęho dvoľa audítoľov,

ő ď, ;;; r^úezpeouj úc i ochľanu fi nančných záuj m ov EU'

g) osoby piirvané oľgánmi "":o:ĺFi 
v o''' a) až:, f) v súlade s príslušnými

praunyňi predpísmi SR a pľávnymi-aktmiEU'

7. Pokial, nie je v tejto zmluvę uvędené inak, vsetky oznámenia' vyhlásenia' Žiadosti' výzvy a

iné úkony v súvislásti s touto 
"rntuuou'ä'l.; 

pinĹnĺrn.(ďalej lęň,,Písomnosti") musia bý'

uľobené v písomnej foľme a doľučęné nu uoř"śu druhej zmluvnej stľany uvedęnú v záh|aví

tejto zmluvy. Písoŕno.i; ru ponuzu;. ,u_áoruěenú pokiäľ v tejto žmluve nie je uvedené inak

zä naste{o;lľ'''1"ľ:*;::|': 
doruěovania odovzdaním Písomnosti osobę oprávnenej pľijímať

písomnosti za tűÍo zmluvnú stľanu ' pňi'*' takej osoby na doľuěenke a/alebo kópii

doľučovanej pĺrornno.ii, alebo odmiętnuiím'prevzat\aPísomnosti tal<ou osobou;

b) v prĺpaJe áoľučovaniu prárrr.äníctvom Slovenskej pošty, a's'.. alebo iného

doľučovatel'a doručením na adresu zmluvnej Stľany u u p'ĺpuĺe dopoľučenej zásielky

odovzdaním Písomnosti osobe oprĺnn*'; pŕi3ĺmaľ písomnosti za t'6to zmluvnťt stľanu a

podpisom 
Bfi'ul;ľ.?ľ ľľiffiol;nu',, kupujúcemu najneskôľ v časę uzavręt|a Kúpnej

zmluvy, údaje o všetkých známych. Jjfi'i;el'och, ĺdáje o osobę opľávnenej konať za

subdodávatel'a v rozsahu męno u pt"i."ui,t'o, adresu pobytu dátum narodenia' Dodávatel' je

zárovęťlpovinný najneskôr do l4 a"ĺ."'íá''it' akĺkóľvęk "*'nu 
údajov o subdodávatęl'ovi

ako aj údaje o osobé opľávnenej konať za subdodávatęl'a v rozsahu meno a priezvisko' adresa

pobytu, dátum naľodenia'

Čl. xr
Zźxerećné ustanovenia

l. Akékol'vek zmeny tejto zmluvy .i. nlozne uskutočniť iba písomnę formou dodatkov v

zmyste $l8 zákona'3Ęl20I5 z.z.o u."3no'obstarávaní k zmluve podpísaných osobami

opravnenýmikonať zazm|uyné strany' ' mi zákona č.
Ż,Prćxnęvzťahyvýslovnetoutozmluvouneupravęnésaľiadiaustanovenla
5|3l|g9l Zb. obchodný záĺ<onník SŔ , ,n"Äí neskoľších pľedpisov, ľesp' príslušnými

v šeobęcnę ra, ar"i Äí|'ĺu ny,n i predpi sm i S lovenskej repub l iky.

3. Akékol'vek nezhody' Spory at.uo naro'i.ň"niĹujĺč" 71"yo 
źmluvy alebo v súvislosti s ňou

budú ľięšęné prednosĺnę'doňodou ,'i""řy.ń ,trĺn. łL k takejto dohodę nedôjde, rozhodnę

ľŤäľ#ľľ;}. uyl'o,ouená v štyĺoch ľovnopisoch, z ktorýchka.dý má platnosť originálu, s

dvoma vyhotoveniami pľe Pľedávajúcęho a dvoma vyhotověniami pre Kupujúceho'



5. Zmluvné stľany pľehlasujú, Že obsahu tejto zmluvy poľozumeli' text je pľe nich dostatočnę

urěitý a zľozumiteľný, zmluvu uzatváľajú slobodnő,^váżne,,nię za nápadne nevýhodných

podmienok abez natĺa|u a na znak súhlazu s jej obsahom ju vlastnoľučne podpisujú'

V Košiciach, dňa 17.07.2018 V Malackách' dňa 'L:?":"?"('("K

Pľedávajrici:

(/-

Kupujťrci:

Ing. Juą

Ę rrrr#:łrr

I

,z-)

JozęÍ

KA.

trařäu,'Ŕ,;ő

Príloha ě. l _ opis predmetu zákazky

Pľíloha č. 2 - ooenený štľuktúľovaný ľozpočet

Pľíloha ě.3 _ Zoznam subdodávatel'ov
pľiloha č. 4 - Dokla d o z|oŻęní finančných pľostľiedkov



Príloha ě. l _ opis predmetu zákazky

č,ąsŤ 5 _ Teleskopícký nakladač
Teleskopĺcký nakladač
KRAMER 5085 Tele

Nový
Hmotnosť nakladača 5500 kg

Motoľ - diesel 4_valec

Výkon motora 55 kW
VÉ.tky kolęsá sú hnané aj riadené, pohon 4x4

Hvdrostatický pojazd

Maximálna rýchlosť 20 km/hod

i;;;'ŕilńJ ' 
łťazęnię so štandardnou lopatou: 3300 kg

Nosnosť nakladača so zdvihnutým výloŽníkom: 2000 kg

Zćl|<ladná lopata
Objem:0,85 m3

Šírka základnej lopaty: 1,85 m

HyJ'* l i.r.ý rýchloup ínaě prídavn ý ch zar\adení

vísiá"y aósaľ'' ( po os čapu lopaty.) 4 690 mm

Pľęsklęná kabína. řĺ'."i' u ur"ta.iou dvier pre dokonalé odvętľanię

Nastavitęl'ne sędadlo so samonavíjatel'ným bezpečnostným pásom

I O0%o uzáv ięľka d ifęrenc iálu na prednej náprave

Výkyv zadnej"áp,;;'a;;. i.psi" preŕonávanie teľénnych nerovností )

Tretí hydľaulický oĹ'írl nu pońon ľôznych pľídavných zariaďení

Výbava na pręSun po verejných komunikáciách

( predné svetlá ro ,*.ráuŕuÁ1 ,zadnébrzdové svetlá so smerovkami' stieľače' maják )

Vysokozdvižný vozík
YALE GDP 25 VX

_ Nový
_ Nosńosť na ťaŽisku 2500 kg
_ Stavebná výška ochranného ľámu 2160 mm

_ Polomęľ otáěania Wa 2149 mm

_ i'ĺá-. ,y.hlosť so/bę z zćtaŻę 18'0 / l9'2 km/h

- Výkon motora podľa ISo l585: 35'3 kW

- Vidlice 1200 mm



t

/ Pľíloha č. 2 ocęnený štľuktúrovaný ľozpoěet

V Košiciach, dňa |7.07.2018

Pľedávajúcĺ:

V Malackách, dňa .€....?.'..?p.ĺ.ź

Kupujúci:

ře
Inĺ

lť
ĺr- Zr

. . . . . . . . . . . . . .L . . . .

K}ŕt
Jozef Faľka,

KÉlTĺs 9.r-
Maĺľlezltárcka 5' 040 13 ,&

lČo' g0 596 086 ą|
tČ DpH' st<2o22o39-L] a''ňí ďo: vtooo c.' l6BŻlY

T

č'pol. názov položky MJ počet
cena v ,Euľ

bezDPH za
MJ

celková cena
v Euľ bez

DPH

DPH v
Euľ

celková cena
v Eur s DPH

üĺst' 5
Teleskonický nakladač ks 71Ż3Ż.4a 71232.40 t4 246,48 85 478.8t

Vvsokozdviälý vozík ks 24 467śc Ż4 467'60 4 893,52 29 361,12

CENA CELKOM 95 700.00 19 140,00 114 840.00



P.č.
Nánv ĺiľmy a sÍdlo

subdodĺivatel'a, IČo

Údaje o osobe opldvnenej konat'

za subdodávatel'n (meno a

pńezvisko 
' 
adľesa pobytu' dótum
narcdeníĺ)

Pltdmet dodávok' pľĺlc alebo služieb
Podiel na

celkovom objeme

dodđvky (%)

časť 5

REDOX, s.r.o.

A.S.Jegorora 2

984 0l Lučenec

IČo: 36 052 98l

Ján MaEek, konatel'
Te leskĺlpický naklaelač, Vysokozdv ižłĺý

t,ozík
100%

Pľíloha ě. 3 - Zoznam subdodávatęl'ov

V Košiciach, dňa 17.07 .2018

Pľedávajúci:

V Malackách, dňa Q:?,.]ęÍ?..

Kupujricĺ:

ź

InÁ Włĺł,ľ:
ť/- Ł-"""""'\2

KATIS
Jozef Farkaš,

Kŕ}7[$ o.r..
MaÍĺn€düárskô 5, 040 13 t- tčo' 36 596 08ó

lČľlołł' st<20z2039ĺ'&-'đ*,' s...'vł** č-' ü,ó'-ts? $/


