
Kúpna zmluva

uzavĺetźipodl'a $ 409 a nasl. zákon a ě. 5l3ll99l Zb. obchodný zákonník v znení

n"Jo.sĺ.l' predpňov (ďalej v texte ako,'zmluva", v pľíslušnom gľamatickom tvaľe)

d'aloj v texte ako ,,Kupujrĺci", v príslušnom gľamatickom tvaľe

Zmluvné stľany

Kupujúcĺ:
Názov:
adresa:
Štatutárny zźstupca:
lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu / IBAN:
Tel./fax:
emailová aĺlresa:

Pľedávajr'ĺcĺ:
obchodné meno:

Sídlo/miesto podnikania:
Kľajina:
Štatutámy zástupca
Konanie:
lČo:
DIČ:

lČ opľl:
Bankové spojenie:

Číslo účtu / IBAN:
Registľácia:

T'el./fax:
emailová adresa:

TEKoSospol. s ľ.o.
Paľtizánska |089 12, 90 l 01 Malacky
Ing. Juľaj Schwarz
341r1832
20Ż0357878
Pľima Banka Slovensko
sK56 5600 0000 0032 0903 0001

HYCA s.ľ.o.

Myslenická I, 90Ż0I Pezinok
Slovensko
Ing. Pavol Cagářl
konatel' spoločnosti
35900008

2021878595

sK2021878595
UniCredit Bank a.s.

1 187909007 / sK031 1 1 10000001 187909007

obchodný ľegister okľ. Súdu

Bľatislava l, odd. Sľo, vloŽka č. 331 l9lB

0331643114r
hyca@hyca.sk

d'alej v texte ako,,Pľedávajrĺci", v pľíslušnom gľamatickom tvaľe

Pľeambula

Zmluvné strany uzatvźraju tuto zmluvu na zíĺklade výsledku pľocesu veľejnóho obstaľávania

nadlimitnej zźkazky vyhlásenej Kupujúcim v súlade s ustanoveniami zákonač:.34312015 Z'z' o

veľejnom obstaľávaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov v platnom znęni'
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čl.l
Pľedmetu zmluvy

l.Predmetom zmluvy je kúpa a dodanie pľedmetu kúpy podľa Pľílohy č' l tejto kúpnej

zmluvy - opis pr.a-.tu zauazuy. Tovaľ sa Predávajűci zaväzuje dodať vo vyhotovení, s

výbavóu a spľiwodnou dokumentáciou minimálne v zmysle špecifikácie uvedenej v tejto

pľílohe. čast'6 Ramenový nakladač

2. Predávajúci sa zavázuje dodať Tovar špecifikovaný v bode 1. článku I (ďalej v textę ako

,,Tovaľ';o v pľíslušnom gramatickom tvaľe ) a Kupujúci sa zavđzuje Tovaľ prevziať a zaplatiť

zaTovat dohodnutu hipnu cenu, všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve'

čl. u
Klipna cena

1. Kúpna cęna za dodanie Tovaľu je stanovená podl'a $ 3 zákona NR SR č" 1811996 Z' z' o

cenách' v znení neskoľších predpisov, vyhlášky MF SR č,.87l11996 z. z.,ktotou sa vykonáva

zźlkonNR SR č,. 18l:1996 Z.z. o cenách ako maximálna kúpna cena je:

Cena bez DPH 123 800,00 EUR
DPH20% 24 760,00 EUR
Cena s DPH 148 560,00 EUR

Podľobnejšia špecifikácia ceny je určená v Pľílohe ě.2tejto zmluvy - ocenený
štľukturovaný rozpočet.

2. Kúpnou cenou sa ľozumie maximálna kripna cena vľátane všetkých poplatkov súvisiacich s

dodaním Tovaru, a to najmä colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia

sluŽieb spojených s dodávkou Tovaru (náklady na dopľavu, poistenie ľesp. iné náklady) a

vľátane vykonania pľedpredajného seľvisu a zaškolenia'

3. Zmeniť výšku dohodnutej kúpnej ceny podl'a tejto zmluvy je možné len v pľípade zmeny

vyšky dane z pridanei hodnóty pľípadne v dôsledku zmeny pľávnych predpisov

upľavujúeich výšku cla, dane prípadne iných zákonných poplatkov'

čl uĺ
Platobné podmienky

Platba za Tovaľ sa ľealizuje bezhotovostne pľevodným pľíkazom. na účęt

ľľedevajĺceho, na zźtk]1adę faktúľy výstavenej Pľedávajúcim a doľučęnej Kupujúcemu' po

pr ev zati Tovaru Kupuj úc im.

Platobné podmienky boli dohodnuté tak, že Kupujúci sa zavđzuje kupnu cefiJ za Tovaľ

podl'a tejto zmluvy uvedenú v bode l, článku II zmluvy zap|atiť na zéĺk|ade faktúľy

vystavenej dodávatel'om po pľotokolárnom odovzdaní a prevzatí Tovaľu.

2

1

2



t-t

3

4.

Podmienkou vystavenia faktúľy musí byť zmluvnými 
'stranami 

podpísaný Prebeľací

protokol o pľevzatí i;;;r" vystavený u ,ĺläa" s bodoÁ 3' článku lV' tejto zmluvy'

Miestom pľe doľučovanie faktúľy s pľílohou v písomnej foľme je adresa Kupujúceho

uvedená v z}h|avitejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné stľany nedohodnú inak' Prędávajúci je

povinný doľučiť Kuiujúcemu faktúľu v minimálne štyroch vyhotoveniach' Pľedávajúcim

predložená faktúra Ĺ iľ,rua" musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti' Zmluvné

,ouny sa dohodli, Že faktúra musí obsahovať najmä:

a)
b)
c)
d)

e)

ĺäzoy Tovaru,
deň dodania,
predmet úhrady' 

^L^L^l_Á menn nf ' redávajúcęho, IČDPH
iČo pľeaĺvajúceho, obchodné meno pľedávajúceho' DIC p

pľedávajúceho, í \ ÍŕÍrliío l-ÁÁ ^ĺniclrtlr v rá,

identifikáciu zmluvy (pľípadne dodatku k zmluve), ITMS kód projektu' v rámci

korého sa dodanie tovaľov ľealtzu;e

ěiastku k úhľade,

DPH,
splatnosť faktúry

Splatnosťfaktúrje60dníododňaichriadnehodoručenia.Zmluvnéstrany

pľehlasujú, že uvedená lehota vzhľadom na poskytnutie ťrnančných zdľojov zo

štrukturálny"ľ,ľonoovBu"i.:.vhrubomnepomeľekprávamapovinnostiam
vyplývajúcimzozźxđzkovéhovzťahupľeu".it"l'upodľa$369dobchodného

Đ
s)
h)
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6. Ak faktúra doľučęná Predávajúcim nespĺňa zźĺkonné_podmienky v zmysle osobitného

pľedpisu resp. podmienky dohoinuté touti zmluvou, je Kupujúci opľávnený faktúru vrátiť

Pľedávajúcemu na pľepľacovanie. V takomto prípade nĺe 3e Kupujúci v omeškaní so

zaplatením kupnej ceny Pľedávajircemu'

zákonníka SR'

zmluvných strán.

čl. w
Dodacĺe podmienky

1

Ż

PredávajúcijepovinnýTovardolaťnajneskôľdo'12.mglsiacovododňanadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy. Presný deň a hodinu oołuniu Tovaru sa stanoví po dohode

Dohodou o presnom dni a hodine dodania Tovaľu sa ľozumię' že Predávajúci písomne

alebo pľostľędníctvom emailu oznźlmiKupujúcemu dęň a.hodinu dodania Tovaru najmenej

sedem dní pľed samotným dodaním ľonu'u' p" pľípad' ak absentuje objektívna skutočnosť

vylučujúca pľevzatie tovaľu Kupujúcim' j. 
'Kupujúci 

povinný písomne alebo

prostľedníctvom emailu deň a hodinu dodania Tovaru potvľdiť' Potvľdęnie dňa a hodiny

dodania Tovaru zo stľany Kupujúceho je nevyhnutnou podmienkou pľe odovzdanie

3
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4.

Predávajúci je povinný dodať Tovar, ktory je špecifikovaný v tejto zmluve nový a bezvád,

v bezchybnom a plne funkčnom stave, v poŽadovanej a deklaľovanej kvalite a pľi

odovzdávaní Tovaru ľesp. pred podpisom Pľeberacieho protokolu je Pľedávajúci povinný

predviesť j eho funkčnosť.

o dodaní Tovaru Pľedávajúcim a jeho prevzati Kupujúcim spíšu Zmluvné stľany písomný

Preberací pľotokol. Pľebeľací pľotokol naznak súhlasu s obsahom osoby oprávnené konať

v mene Pľedávajúceho a Kupujúceho podpíšu.

5, Podpisom Pľebeľacieho pľotokolu osobami oprávnenými konať V mene Kupujúceho

a súčasne osobou opľávnenou konať v mene Pľedávajúceho sa považuje Tovaľ za

dodaný. Kupujúci nie je povinný pľebeľací pľotokol podpísať, a to najmä ak Tovaľ

vykazuje zjavné vady pľípadne vykazuje viditeľné znaky poškodenia prípadne ak

pľedávajúci odmietne pľedviesť funkčnosť Tovaru pľed pľevzatím Kupujúcim.

Člv
Zfuuka

1. Pľedávajrici vyhlasuje, že preberázźtväzok, že dodaný Tovar bude spôsobilý na použitie na

obvyklý úěel a že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti minimálne po dobu záruky,
ktoľá je 24 mesiacov.

2. Zźrukazačinaplynúť dňom dodania Tovaľu.

3. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použitel'nosť Tovaľu zavinená predávajúcim, je
pľedávajúci povinný uhľadiť kupujúcemu škodu v zmysle $ 373 a nasledujúcich
obchodného zákonníka.

4. V prípade zistených vád alebo nedoľobkov Tovaru ľesp. jeho častí (vrátane nędodržania

predpísaných parametľov' ľesp. vlastností Tovaľu alebo niektoľej jeho častí) je Kupujúci

opľávnený uplatniť voči pľedávajúcemu náľok zo zźruky za akosť diela v ľámci zéruěnej

doby v ľozsahu pľimeranom povahe azávażnosti vady/vád alebo nedorobku.

5. Kupujúci je povinný uplatniť si svoj náľok zo záruky najneskôr do tľoch dní, odkedy sa o
jestvujúcej vadelvadźrch dozvedel. Uplatnenie náľoku je Kupujúci povinný uplatniť písomne

výzvou na odstránenie vady/vád Tovaru so stručným popisom jestvujúcej vady/vád Tovaru
pľípadne jeho časti.

6. Pľedávajúcije povinný vykonať obhliadku Tovaľu alebo jeho časti a pľistúpiť k odstľáneniu

vadylvád Tovaľu pľípadne jeho časti v mieste, kde sa Tovaľ ľesp. jeho časť, ktorá má

vadu/vady nachádza, Kupujúci je povinný poskytnúť Pľedávajúcemu potrebnú súčinnosť a

to tak, aby bolo možné v čo najkratšom čase vadu/vady odstľániť. Predávajúci nemá náľok

na náhradu nákladov súvisiacich s dopľavou do miesta, kde sa tovaľ ľesp. jeho časť nachádza

ani žiadny iný peňažný náľok súvisiaci s odstľánenÍm vadylvźtd Tovaľu resp. jeho časti.

odstľánenie vady/vád je povinný pľedávajúci vždy uskutočniť na vlastný účet.

7. Pľe prípad, ak Pľedávajúci zistí, że nie je možné odstľániť vadu/vady na Tovaľe ľesp. jeho

časti pľiamo v mieste kde sa nachéłdza,je povinný na svoj űčet zabezpečiť prevoz

Tovaľu resp. jeho ěasti do autorizovaného sęľvisu.
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-r 8. Ak Pľedávajúci po ýzve Kupujúceho neodstráni vadt/vady v lęhote najneskôr do l5 dní od

doľučenia písomnej výzvy a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je Kupujúci

opľávnený zabezpeěiť odstránenie vadylvád Tovaľu pľípadne jeho časti na svoj účet v

autoľizovanom sárvise ľesp. u iného pľedajcu. Takéto svoje ľozhodnutie ozĺämi písomne

Pľedávajúcemu.

g. Všetky náklady súvisiace s odstľánenímvadylváld Tovaľu alebo jeho časti spôsobom podl'a

bodu l1 článku 5 tejto Zm|uvy je povinný Pľedávajúci nahľadiť Kupujúcemu najneskôr do

tľidsiatich dní od doľučenia vyúčtovania nákladov Pľedávajúcemu. Kupujúci je povinný

písomne oznámiť pľedávajúcemu výšku nákladov vynaložených na odstránenie vadylvád

Tovaľu alebo jeho časti bez zbytočného odkladu po ich zap|atení. Nákladmi pľe úěely

odstľánenia vady diela sa rozumejú najmä všetky rnýdavky Kupujúceho súvisiace s

dopľavou, všetky výdavky súvisiace s prípadným posúdením vadylvád, ýdavky na materiál

a qýdavky na pľácu.

10. Pľedávajúci nenesie zodpovednosť za vady spôsobené neodboľnou pľevádzkou, neodbornou

obsluhou alebo neodbornou údľžbou.

11. V pľípade reklamácie Tovaru ľesp. jeho častí bude Kupujúci postupovať pri uplatnení

svojich nárokov pokial' nie sú upravené v tejto zmluve v zmysle pľíslušných ustanovení

obchodného zttkollníkaSR ľesp. iných všeobecne zźlváznýchpľávnych pľedpisov.

čl vr
Seľvĺsné podmienky

1. Predpľedajný servis je povinný Pľedávajúci zabezpeč,iť na vlastné náklady.

Ż. Predávajúci je povinný na písomný pokyn kupujúceho vykonávať odplatne záľuěný,

pozźľuěný autoľizovaný seľvis, údržbu a opľavy. Postup zmluvných stľán pľi odstľaňovaní

vadylvád Tovaľu ľesp. jeho časti upravuje čl. V tejto zmluvy.

3' Pľedávajúci sa zaväzuje zabezpeěiť dodávku oľiginálnych náhľadných dielov, dielcov a

pľíslušenstva a ostatných dodávaných komponentov základnej a doplnkovej ýbavy pľe

tovaľy a to na základe písomnej objednávky kupujúceho. Pokiaľ sajedná o záručné opľavy

je povinný postupovať v súlade so záľučnými podmienkami dohodnutými podl'a tejto

zmluvy' 
čl. vrr

Zmluvné pokuĘ a úľoky z omeškania

1. Zmluvné stľany sa dohodli, Źe v ptípade, ak Pľedávajúci nedodá Tovaľ ľiadne a včas

Kupujúcemu, je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5o/o z

kúpnej ceny Tovaľu zakaždý aj zač,atý deň omeškania s jeho dodaním, maximálne do výšky

20.000.- € (slovom dvadsaťtisíc euľ). Nárok Kupujúceho na náhradu škody zap|atením

zmlurmej pokuty nie je dotknutý.

2. Zmluvné stľany sa dohodli, źe pre pľípad, ak Pľedávajúci odmietne strpieť výkon kontľoly

podl'a článku X, bod 2 tejto zmluvy, je povinný Kupujúcemu zaplatiť zmluvnú
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pokutu Vo výške 10.000.- € (slovom desaťtisíc euľ). Nárok Kupujúceho na náhradu škody

zap|atenimzmluvnej pokuty nie je dotknuý'

3, V prípade nedodľžania lehoty splatnosti faktúľy je Pľedávajúci oprávnený_uplatniť si úľok z

omeškania vo výške O,05ó/, ż nesplatenej čiastky istiny za każdý deň omęškania so

zaplatením.
čl. vnl

Vlastnícke právo

Kupujúci nadobudne vlastnícke pľávo k Tovaľu dňom jeho riadneho._ úplného dodania

ľreiávajúcim, v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve. okamihom nadobudnutia

vlastnícteh o práxa L ľo.'u- ptechźńzajű na Kupujúceho všetky riziká vyplývajúce z jeho

užív ania' vrátáne j eho poškoden ia, pľípadne zn ičenia'

čl. x
1. Zmluvné stľany môžu pľedčurn. uo#ĺlli)íilixy vzťahnazźlkladęich vzájomnej písomnej

dohody.

2. od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoľé stanovuje zmluva a $ 344 a nasl. obchodného

zákonníka'

3. Kupujúci je oprávnený od zmluvy bez pľedchádzajircej písomne výzvy odstúpiť' ak

Pľedávajúci
a) bude v omeškaní s dodaním Tovaru podl'a tejto zmluvy viac ako tri 3 dni,

bi poruší povinnosť podl'a článku X, bod 2 písm. a) aźf) tejto zmluvy, 
' '

"j il 'ĺa'ľozhodol'o 
zaěatí konkuľzného konania týkajúceho sa Predávajúceho ako

dlŽníka,
d) vstupi do likvidácie,
e) je ako povinný účastníkom ęxekučného konania'

čl. x
osobitné ustanovenia

1. Zmluvanadobúda platnosť dňom jej podpísania opľávnenými zástupcami obidvoch

Zmluvných stľán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia v

Centrálnom registri zmlív Úľadu vlády SR a po splnení odkladacej podmienky

spoěívajúcej v nadobudnutí účinnosti zmluvy o pridelení nenávratného finančného

pľíspevku na realizźrciu diela uzatvorenú medzi objednávatel'om a pľíslušným riadiacim

oľgánom azźlroveńpo schválení tejto Zmluvy pľíslušným riadiacim orgánom v ľámci

admini stľatívnej kontľoly dokumentácie veľej ného obstaľávania.

2. Pľedávajúci je povinný do siedmych dní od výzvy Kupujúceho na podpis zmluvy z|oŽiť na

účet Kupujúcęho finančnú čiastku vo výške IOYo z hodnoty ponúkanej ceny na predmet

zákazky uľčenej v článku I. bod l 14 856,00 EUR( slovom: Štľnásťtisíc

osemstopäťdesiatšesť,00 EUR), ktoľá
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bude slúŽiť ako inštitút finančného zaistenia riadneho dodania predmetu zćtkazky. - v

poŽaĺJovanej kvalite, včasnosti a dodľžania ostatných zmluvných podmienok'

3. V prípade ak pľedávajúci v priebehu plnenia zmluvy závaźným spôsobom poľuší zmluvné

povinnorti vyflyva.iĺce *u ro Zmluvy,finaněné zaistenie v plnej Sume pľepadá v pľospech

Kupujúceho.

4. V prípade, ak finančné zaistenie nebude vo vyššie uvedenej lehote pľipísané na účet

Kupujúceh'o,;e tento opľávnený od podpisu zmluvy odstúpiť'

5. Kupujúci je do siedmich pľacovných dní po skončení platnosti zmluvy povinný vrátiť

zhotoviteľovi na jeho účet finančné zaistenie poníŽené o sumu prípadných zmluvných pokút

v zmysle čl. Vil

6. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontľoly/auditu súvisiaceho s dodávaným Tovaľom

podl,a tejto zmluvy, prácami a službami a všetkými činnosťami podl'a tejto zmluvy a to

kedykol'vek poěas platnosti a úěinnosti Zm|uvy o poskytnutí nenávratného finančného

príspevku, a to opľávnenými osobami a poskytnúť im všetku potľebnú súčinnosť'

oprávnené osoby sú na výkon kontľoly/audiĺĺ sú najmä:

a) Poskytovateľ a ním poveľené osoby,

b) Útvaľ vnĺltoľného auditu Riadiaceho orgánu alebo Spľostredkovatel'ského orgánu a nimi

poverené osoby,

c) Najvyšší kontľolný úrad SR, Úľad vládneho auditu, Ceľtiťrkaěný orgán a nimi poveľené

osoby,

d) orgán auditu, jeho spolupľacujúce oľgány a osoby poveľené na výkon kontľoly/auditu,

e) Splnomocnení zástupcovia Euľópskej Komisie a Euľópskeho dvora audítoľov,

f) oľgán zabezpeěujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g) osoby prizvané oľgánmi uv.e{91Ými v písm' a) až:Í) v súlade s príslušnými pľávnymi

pľedpismi SR a pľávnymi aktmi EU.

7. Pokial'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

urrrbęné v písomnej foľme a doručené na adľęsu dľuhej zmluvnej stľany uvędenú v zźlhl'aví

tejto zmluvy. Písomnosť sa považujezadoručenú pokial'v tejto zmluve nie je uvedené inak

za nasledovných podmienok:

a) v pľípade osobného doruěovania odovzdaním Písomnosti osobe opľávnenej prijímať

písomnosti za títo zm1uvnú stľanu a podpisom takej osoby na doruěenke a/alebo kópii

doľučovanej Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatiaPísomnosti takou osobou;

b) v pľípade doručovania pľostľedníctvom Slovenskej pošty, a.s. alębo iného doľučovatel'a

doľučęním na adľesu zmluvnej strany a v pľípade doporučenej zásielky odovzdaním

Písomnosti osobe opľávnenej pľijímať písomnosti zatűto zmluvnú stľanu a podpisom takej

osoby na doľučenke.

7
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8. Dodávatel' je povinný oznámiť kupujúcemu najneskôľ v čase uzavrctia Kúpnej zmluvy, údaje

o všetkých znźlmych subdodávatel'ocho ridaje o osobe opľávnenej konať za subdodávateloa v
rozsahu meno a pľiezvisko, adľesa pobytu, dátum naľodenia. Dodávatel'

je záľoveň povinný najneskôľ do 14 dní oznámiť akúkol'vek zmenu údajov o subdodávatel'ovi
ako aj údaje o osobe opľávnenej konať za subdodávatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adľesa
pobytu, dátum naľodenia.

Y
CI. XI

Záverečné ustanovenia

1. Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je moŽné uskutočniť iba písomnę formou dodatkov v zmysle
$18 zákona 343/2015 z.z. o veľejnom obstaľávaní k zmluve podpísaných osobami
opľávnenými konať za zm|uvné stľany.

2. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupľavené sa riadia ustanoveniami zákona č.

5t3ll991 Zb. obchodný zákonník SR v zneni neskorších pľedpisov, ľesp. pľíslušnými
všeobecne zźxäznými pľávnymi predpismi Slovenskej ľepubliky.

3. Akékol'vek nezhody, spory alebo nároky vznikajúce ztejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou
budú ľiešené pľednostne dohodou zmluvných stľán. Ak k takejto dohode nedôjde, rozhodne
príslušný súd SR.

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyľoch ľovnopisoch, z ktoých kaž:dý má platnosť

oľiginálu, s dvoma vyhotoveniami pľe Pľedávajúceho a dvoma
vyhotoveniami pľe Kupujúceho.

5. Zmluvné stľany pľehlasujú, Že obsahu tejto zmluvy poľozumeli, text je pľe nich dostatočne
uľčitý a zrozumitel'nýo zmluvu uzatvárajú slobodne o vźlžne, nie za nápadne nevýhodných
podmienok a bez nátlaku anaznak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

, ft:ű /,y/-.., dňa €.,.?,,k.fiV Pezinku, dňa 13.07.2018

Predávajúci:

Ing. Pavol Cagářl, konatel'

Pľíloha č. 1 - opis pľedmetu zélkazky
Pľíloha č,.2 _ ocenený štrukturovaný ľozpočet
Príloha č. 3 _ Zoznam subdodávateľov
Pľíloha ě.4 _ Doklad o zložení finančných pľostľiedkov

Kupujúcĺ:
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-7 l€"'ao s.r.o. hvdľaulické centrum ch zariadeni-
Myslenická l 902 03 PEZINOK TeVfax' 033/6431141 mail urbanec@hyca.sk
Tj:09t8 670 74l,IČo: gsgoo008 , IČ DPH: SK202l8785g5,Pľevádžka: Šenkvická l1,Pezinok

Príloha ě. í opis pľedmetu zákazky

Vozidtol 4x4 MAN TGM í8.290

Vozidlo:
Podvozok nový, nepoužívanýo celková hmotnosť 18.000 kg,únvor náprav
vhođný pre požadované nadstavby. Pohon 4xL,výbavavozidla zodpovedá vyhláške pre pľemávku na
pozemných komunikáciach
Motoľ:
Motor štvortaktný dieselový
Emisná noľÍna min. EURo 6
Systém pre dosiahnutie emisnej nonny EURO 6

Elektrický predohľev
Výkon 213 kW / 1000 Nm
Motoľová brzda
Pľevodovka a spojka
Mechanická,min.9 stupňová, pomocný pohon z pľevodovky na priame pľipojenie ěeľpadla podľa DIN
5462
Nápľavy
Pľedná nápravaodpružená listovými peľamio nosnosť 7.500 kg, pľiečny stabilízáńor, hnaná
U zźx ietka diferenci álu.
Zadnáĺápravaodpružená listovými perami, nosnosť 11.500 kg, pľiečny stabilizátor, hnaná.

U zćĺv ierka diferenci álu
Bľzdy
Vzduchovéo ABS, EBS, paľkovacia brzda
Kabína
Denná kabína, volant vľavo nastavitelĘ, 2 miesta na sedenie, centrálne uzamykanie,kIimatizácia,
ľádio s CD, odpružené sedađlo vodiěa, elektricky nastaviteľné a vyhľievané spätné zrkadlá, elektľicky
ovládané okná, , LED denné osvetlenie, 2 ks oľanžové majáky na stľeche, povinná výbava, hasiaci
prístľoj, digitálny tachogľaf, , imobilizér v kl'uěi, tempomat, manuálne hydľaulické sklápanie kabíny.
Rám
VyhrievanánáfužAdBlue, palivová ĺáđrž, zdvíhék,rczewĺé koleso s držiakom na šasi medzĺ I. a2.
nápľavou, 2 ks paľkovacích klinov s dľžiakmi,zadný oceľový náraznik, bočné zábtany proti vklineniu,
boěné obrysové svetlá, blatníky zađnýchnápľav polkľuhové plastové so zásterami.

Pripojenie bŕzd dvojokľuhové na konci rámu
Pľipojenie ABS na príves na konci rámu
Zásuvkaprívesu 24v,7+7 pólová na konci ľámu
Koncová trav etzapľe prívesovu spojku
Ťazne zaľiadenie 40 mm



]€HYCA s.ľ.o. hydľaulické centrum zdvíhacích zaľiadení.
Myslenická l 90Ż 03 PEZINOK TeVfax. 033/643114l mail urbanec@hyca.sk
Tel:0918 670 74I,lČo: lsgoo008 , IČ DPH: SK2021878595,Prevádžka: Šenkvická 1l,Pezinok

Technické údaie CTS NR 14V :

- kapacíta zdvihu
_ kapacita zdvihu pri vysunutých ľamenách
- kapacita nakladaniazpod úrovne
_ kapacita nakladaniazpod úľovne pri vysunutých ľamenách
- aÍzl<aramien
- diĺkaramien /s výsuvmi 1200mm pre NR 14l
- hmotnosť NIŁ 14
_ nakladanie kontejneľov z pod úrovne nÍauylproti vozidlu
_ vel'kosťpľepravovanýchkontajnerov
_ maximálny pracovný tlak
- optimálne mnoŽstvo oleja dodávaného ěeľpadlom
- objem olejovej ná&že

lľĺĺoĺtáŽ a oživenie
o vysokopevnostnó tďaze so závesnými členy SIKA
o signalizácia zustenia v kabíne
o pneumatické ovládaníe zkabíny vozidla a na nadstavbe
o pozorovací otvor v podlahe
o nastaviteľĺé rcťaze so skĺaěovaěmi, vré./:ane ripravy đoruzov pre kontajneľy,
. vystuženie podlahy
o dva haky s poistkami pre zachytenie kontajneru
o ovládanie nakladaěazľavej strany vozĺđIa
o samostatné ovládanie výsuvných podpier
o sada predných prestaviteľných zaisťovacích klinov kontajneľov
o olejová ĺádrž s náplňou a vstavaným filtľom na spätnom okruhu
o filter oleja na tlakovej vetvy
o elektľovýbava a dovybavenie vozidla podľa vyhlášky
o štandaľdný pľotikotőzny trojvľstvoqý nástľek zźklađ + polyuretan - akľyl
o hydľaulické čerpadlo
o úpľava skrátenia ľĺímu

Pľíves za ľamenový nosič svAN' TYP.: cH202-10'9v
Pľe 1 ks vaňový kontajner 7 - I0 m3 podľa DIN 30720
Pevné oje _ naloženie kontajnera od zadného náľazĺíka
Centľálna os pľívesu s jednomontážou pneumatíknakažďej náprave
2 _náptavy

Celková hmotnosť vozídlamax 10,9 ton

DvapozdÍžne nosníky s priečnikmi zvfuané do nosnej konštľukcie
konštrukčná výška: 950 mm prinezaťaženom prívese
dlžkaplata:4000 mm
Ceľtifikované zaistenie nákladu:
Kombinov ané zab ezpeěeni a vysko čenia kontaj neľa
ZáIožné uzamykanie kontajnery v kľížnom aj pozdlžnom smere
Diagonálne upnutie kontajneľa prostľedníctv om reť azí
Záslvné kliny l dor azyl kontaj nera
Zvźrané centľálne oje s masívnou koncovkou okom s priemerom 40 mm

14.000 kg
10 000 kg
8.000 kg
7.000 kg

2.800 mm
4.000 mm
2.800 kg

800 mm
až'l4 m3
250bar

T0llmin
801
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ľc cA S.ľ.o. hvdľaulické centrum zdvíhacích
Myslenická 1 902
Tel:0918 670 747,

03 PEZINOK Tel/fax. 03316431141 mail urbanec@hyca.sk
lČo: gsqoo008 , IČ DPH: SK2021878595,Prevädzka: Šenkvická l l,Pezinok

Ť azne vozidlo vybavené ť ažným zariadením

Ť azĺe zanadetĺe povolené ĺa ť ah pľívesu 1 8 000 kg.

2 ks napínaciercťaze, strmeneo kotviace oká, napináky

Zadné skupinové svetlá HELLA
Elektrické pripojenie 7 + 7 pin
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iľĺiohä o. ż - ŠľŔurŤÚnovÁŃÝ

V Pezinku dňa 13. 07. Ż018

T

:

CKYzbeľuBRoaDSovokľese
cena s DPH v

EUR/spolu
:ena bez DPII v

0uľ/snolu

cena bez DPH v

EUR/kspočetNázov zariadeniaPol. č.
r27 560,00106 300,00106 300,001

l\4lllvltv vöast
21 000,0017 500,001 17 500,00za
148 560,00IŻ3123 800,00CENA CELKOM

I
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' P.íloha ě. 3

Zoznam subdodávateloov

r

na

dodávkydodávok tovarov, pľác alebo

eb
Pol sídloaäzov firmy

ČoIbdodá
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ĺlnĺlVUBBANKA

Potvrdenie o zadaní prevodu

Prevod z účtu SK].8o2oooooooo3869L4765L bol prijatý na spracovanie'

Detail prevodu:

Číslo dokladu:
číslo účtu príiemcu:
BIC:
Názov príjemcu:
Suma:
Dátum zadania:
Dátum splatnosti:
Refeľencia platitel'a :

Variabilný symbol:
špecifický symbol:
Konštantný symbol:
tnformácia pre príiemcu:
Účel prevodu:
Kategória účelu prevodu:
Názov pôvod ného odosielatel'a :

lD pôvodného odosielatel'a :

Názov konečného príjemcu:
tD konečného príiemcu:
Spotový obchod:

r.B07r.6oYQMlBR
sK5656000000003209030001
KOMASK2X
Tekos
l_4 856,00 EUR
r.6.07.2018
1_6.07.2018

35900008

cast 6 ramenovy nakladac

nre

Potvrdenie je len informáciou o zadaní prevodu do spracovania, nie je zárukou samotnej realizácie
prevodu,

SluŹba Kolltakt; 0850 123 000 (v ľámci SR)
"lĄ?L2 4855 59 /0 (zo zahraniČia)
E-rnaill kontaktGtvub.sk
www.vub,gk

Všeobecĺlá úverĺlvá banka, a's. (t]lĹl: SUĺ]ASKBX)
Mlynské nivy 1, 829 90 ľ}ratislava 25
Obchcldný ľegister: okresný súcJ.Bratislava l

od<liel'Sa, vlożka číslo: 341/t3, lCo: 313201Ij5

IIL VtiB jĺ: ĺllĺłĺĺ)tll ikuĺ.lii'ly |}r,|"|"[$Ą ĺ::i sltĺmĺr'ĺo


