Kúpna zmluva č. Z201520162_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Malé Dvorníky

Sídlo:

Dunajskostredská ulica 153/1, 92901 Malé Dvorníky, Slovenská republika

IČO:

00800210

DIČ:

2021112324

IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:
1.2

0315523096

Dodávateľ:
Obchodné meno:

HYCA s.r.o.

Sídlo:

Myslenická 1, 902 01 Pezinok, Slovenská republika

IČO:

35900008

DIČ:

2021878595

IČ DPH:

SK2021878595

Číslo účtu:

SK0311110000001187909007

Tel:

0915726079

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nákladný automobil s nakladačom

Kľúčové slová:

nákladný automobil, ramenový kontajnerový nakladač, hydraulický žeriav

CPV:

34134100-6 - Plošinové nákladné automobily; 45255400-3 - Montážne práce; 71700000-5 Monitorovacie a kontrolné skúšky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Predmetom zákazky je nákup nákladného automobilu, ktorého súčasťou je nadstavba - zariadenie: ramenový kontajnerový
nakladač a zároveň ktorého príslušenstvom je hydraulický žeriav.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

rázvor

mm

3900

Celková hmotnosť vozidla

kg

18000

Pohotovostná hmotnosť vozidla

kg

6900

Nosnosť podvozku v danej výbave

kg

11000

Užitočná hmotnosť pre náklad

kg

11000

Výkon motora

kW

212,5

Krútiaci moment

Nm

1100
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Maximum

Presne

Zaťažiteľnosť prednej nápravy

t

7,5

Zaťažiteľnosť zadnej nápravy

t

13

AdBlue - nádrž

l

60

Nádrž - oceľ

l

290

Akumulátory

Ah

100

Alternátor

V

28

Alternátor

A

100

Hasiaci prístroj

kg

6

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Pohon

min. 4x2

Motorová brzda
Prevedenie motora

EURO VI

Kompresor vzduchu

1 valcový

Spojka

9 – stupňová P.T.O

Prevodový pomer

0,9 – 1 pre hydraulické čerpadlo

Jazdný program offroad
Spojka

min. jednokotúčová

Vedľajší náhon jednoduchý
Parabolické pruženie zadnej nápravy
Zadná náprava – tanierové koleso

min. 300

Uzávierka diferenciálu zadnej nápravy
Stály prevod nápravy
Stabilizátor na prednú nápravu
Stabilizátor pod rámom zadnej nápravy
Predné pružiny

min. 7,5 t, min. 3-listové

Zadné pružiny

min. 11,5 t, tvrdé

Disky kolies

min. 9.00 x 22.5

Držiak rezervného kolesa
Rezervné koleso/rezervný disk
Upevňovacie diely pre sklápač
Riadenie

min. 1 okruh

Čerpadlo servoriadenia, neriadené
Ochrana proti podbehnutiu vzadu (ES)
Nárazník, rohy z ocele
Nárazník, stredný diel s okami pre odťah, spáj. zar.
Uzamykateľné nádrže
Sitko pre hrdlo plnenia nádrže
Ťažné zariadenie
Ovládacia páka, hore, pre spojku prívesu
Koncový priečny nosník, zosilnený
Elektronický brzdový systém s ABS a ASR
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ABS vypínateľné
Kotúčové brzdy na prednej náprave aj zadnej náprave
Výstražné blikanie pri plnom brzdení
Akustické varovanie zatiahnutia ručnej brzdy
Prípoj na prívod stlačeného vzduchu vpredu
Brzda prívesu, 2 vedenia
Strešné okno, klapka vetrania v streche
Kryt spätného zrkadla na kabíne zvonku
Uloženie kabíny vodiča štandardné, oceľ. pruženie
Sklápacie zariadenie kabíny, mechanicko-hydraul.
Kabína vodiča, zosilnená
Kabína zvonku: spojlere, prekrytie rohov
Hlavné zrkadlo, vyhrievané, elektr. nastaviteľné
Širokoúhle zrkadlo, vyhrievané
Rampové zrkadlo
Čelné sklo tónované
Predné zrkadlo, vyhrievané
Tlakovzdušný klaksón
Systém zamykania, s centrálnym zamykaním
Prípoj stlačeného vzduchu v kabíne vodiča
Odpružené sedadlo vodiča
Sedadlo spolujazdca, pevné
Poťah sedadla
Multifunkčný volant
Držiak na fľašu
Ovládanie okien, elektrické, obojstranne
Osvetlenie nástupných schodov v paneli dverí
Odkladací priestor pre dokumenty
Gumené rohože - vodič a spolujazdec
Klimatizácia
Menič napätia

24V/12V, 10A

Zásuvka

24 V/15 A

Prídavná zásuvka

24 V/15 A

Výstražný bzučiak pre cúvanie
Tachograf digitálny
Palubný počítač
Zobrazenie údajov o návese na displeji vodiča
Predpríprava na vysielačku

12 V

Osvetlenie okolia
Elektrika/elektronika: Prídavná funkcia pre nadstavbárov
Zásuvka prívesu

24 V, 15-pólová

Svetlá pre jazdu vo dne
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Hmlový svetlomet, halogénový
Výstražný maják, žltý, vľavo a vpravo vpredu
Pracovný svetlomet, zadná stena kabíny vodiča, hore
Oceľové ochranné mriežky na svetlometoch
Bočné obrysové osvetlenie
Obrysové LED osvetlenie
Stability Control Assist (ESP)
Obmedzovač rýchlosti

90 km/h

Tempomat
Prekrytie podvozku proti víreniu prachu
Zvuková izolácia podľa ECE
Lekárnička
Výstražný trojuholník
Výstražné svetlo
Výstražná vesta
Trieda vozidla N3G, terénne vozidlo
podkladacie kliny

2 ks

Digitálny tlakomer
Hadica na hustenie pneumatík
Ofukovacia pištoľ, s hadicou
Vozidlo má byť vybavené systémom určujúcim interval údržby v
závislosti od prevádzkového využitia vozidla.
Nadstavba: zariadenie - ramenový kontajnerový nakladač: ktorý slúži na
nakladanie, vykladanie, vysypanie a prepravu vaňových kontajnerov,
obsahuje hydraulické výsuvné ramená, prestaviteľné dorazy, ovládanie
v kabíne vozidla a na boku nakladača
Nadstavba: zariadenie - ramenový kontajnerový nakladač: objem
3 – 10 m3
Nadstavba: zariadenie - ramenový kontajnerový nakladač: nosnosť

min. 12 t

Príslušenstvo: hydraulický žeriav: na žeriave umiestnená olejová nádrž
s kapacitou
Príslušenstvo: hydraulický žeriav: výkonný otočový systém s rozsahom

min. 60 l
min. 400° s hrebeňom a pastorkom

Príslušenstvo: hydraulický žeriav: Hydraulické podpery s manuálnym
min. 4 980 mm.
výsuvom s rozpätím
Príslušenstvo: hydraulický žeriav: systém automatických zámkov
zabraňujúcich posunu priečnikov podpier počas prepravy, Výbava CE
(ochrana proti preťaženiu – elektrohydraulické zariadenie na
obmedzenie zdvihového momentu)
Príslušenstvo: hydraulický žeriav: Proporcionálny hydraulický sekciový
rozvádzač, Bezpečnostný hydraulický systém s ventilmi a zámkami
nadstavenými a zablombovanými vo výrobe, horizontálne zostavený z
teleskopických hexagonálnych profilov
Príslušenstvo: hydraulický žeriav: Dvojnásobný hydraulický výsuv s
min. 6,90 m
dosahom
Príslušenstvo: hydraulický žeriav: Hydraulické hadice vedené vnútornou
stranou stĺpa, Ochranný náter aplikovaný na každú časť žeriavu, Trubky
hydraulického rozvodu a akékoľvek spojovacie súčiastky galvanicky
zinkované
Príslušenstvo: hydraulický žeriav: Hmotnosť hydraulického žeriavu
max. 920 kg
vrátane hydraulických podpier a olejovej nádrže
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Pohon hydraulického žeriavu bez P.T.O. za predpokladu, že automobil
je vybavený pomocným pohonom k prevodovke (P.T.O.) k poháňaniu
hydraulického čerpadla s prírubou v norme DIN 5462. Dodanie a
montáž hydrogenerátora vrátane sacieho a tlakového šróbenia, materiál
pre rozvod hydrauliky.
Hydraulické čerpadlo piestikové
min. 34 l
2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Montáž hydraulického žeriavu na vozidlo: montáž hydraulického žeriavu za kabínu vozidla, zapojenie hydraulického žeriavu, olejová
náplň, uvedenie do prevádzky, revízna montážna skúška, otváranie zvonových kontajnerov
Záruka na celé vozidlo min. 12 mesiacov bez obmedzenia km - (počítané odo dňa prvej registrácie vozidla – pridelenia ŠPZ)
Záruka na náhonový reťazec min. 36 mesiacov/do 250 000 km - (počítané odo dňa prvej registrácie vozidla – pridelenia ŠPZ)
Záruka hydraulického žeriavu min. 3 roky
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť uvedenie ceny s DPH a bez DPH do7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť kompletný názov ponúkaného tovaru aj s jeho číselným označením do 7 dni od uzatvorenia zmluvy
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Dunajská Streda

Obec:

Malé Dvorníky

Ulica a číslo:

Stará ulica 487/91

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
11.9.2015 16:12:00 - 31.10.2015 10:00:00

3.3

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kus

Množstvo:

1,0000

3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia
Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena
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4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 115 416,67 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 138 500,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 2.9.2015 16:52:01
Objednávateľ:
Obec Malé Dvorníky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
HYCA s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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