
Kúpna zmluva č. Z20162633_Z 
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

Dodávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

Mesto Senec 

Mierové námestie 8, 90301 Senec, Slovenská republika 

00305065 

2020662237 

0220205116 

HANES Slovakia, s.r.o. 

Pri kalvárii 7069/20, 91701 Trnava, Slovenská republika 

36249297 

2020167259 

SK2020167259 

SK9581300000002108790007 

0905494134 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: Nákup nového zametacieho vozidla na celoročné využitie formou leasingu 

Kľúčové slová: zametacie vozidlo, čistenie komunikácií, celoročná údržba ciest, komunálna technika 

CPV: 34100000-8 - Motorové vozidlá; 34114000-9 - Špeciálne vozidlá; 34143000-1 - Vozidlá na zimnú 
údržbu ciest; 34144400-2 - Vozidlá na údržbu ciest; 34144430-1 - Zametacie vozidlá; 34144450-7 -
Kropiace vozidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 66114000-2 - Finančný 
lízing 

Druh/y: Tovar; Služba 

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

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

• Nové vozidlo na celoročnú údržbu a čistenie ciest a chodníkov 

• Kategória vozidla: PS - pracovný stroj samohybný 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti 

Výkon motora 

Zdvihový objem motora 

Krútiaci moment 

Prejazdná šírka 

Prejazdná výška 

Najväčšia prípustná celková hmotnosť 

Jednotka 

kW 

cm3 

Nm/ot 

mm 

mm 

kg 

Minimum 

50 

2600 

260/1350 

2000 

Maximum 

62 

3200 

1350 

2300 

3500 

Presne 
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Priemer sacej šachty 

Objem zásobníka/nádrže na čistú vodu 

Pracovná rýchlosť 

Prepravná rýchlosť 

Výška vyklápania zásobníka na nečistoty 

Zásobník na nečistoty z nerezovej ocele 

Možnosť prepojenia zásobníka na čistú vodu a zásobníka na nečistoty 
požadovaný objem 

Výkon ventilátora 

Odnímateľná sacia hadica - dĺžka 

Odnímateľná sacia hadica - priemer 

Vysokotlaká mycia pištoľ výkon min. 100l/20 bar - dĺžka hadice 

Posýpacia nadstavba - pohotovostný objem 

Posýpacia nadstavba - šírka posypu 

Snehová radlica - pracovný záber 

Kropiaca / vymývacia lišta - dĺžka 

Plynulá regulácia otáčok bočných kief 

Plynulá regulácia otáčok tretej kefy 

Plynulá regulácia otáčok ventilátora 

Dvojúrovňové zametanie tretej kefy 

Šírka zametania s dvomi kefami v rozsahu 

Šírka zametania s tromi kefami v rozsahu 

Každý zametací agregát vybavený tryskami predkropu 

Prídavná bočná tryska vpredu ľavá požadovaný tlak 

Prídavná bočná tryska vpredu pravá požadovaný tlak 

Maják 

Technické vlastnosti 

Rok výroby 

Emisná norma motora EURO 6 

Recyklácia vody 

Zametacie agregáty 

Tanierové kefy 

Výplet kief 

Možnosť inštalácie agresívnej kefy 

Sacia hubica 

Kabína / riadenie 

Klimatizácia 

Sedadlo vodiča 

Bočné okná na kabíne 

Rádio s CD prehrávačom 

Elektricky vyhrievané spätné zrkadlá 

Bočné okná na kabíne 

mm 

l 

km/h 

km/h 

mm 

m3 

l 

m3/hod 

mm 

mm 

mm 

l 

mm 

mm 

mm 

ot/min 

ot/min 

ot/min 

mm 

mm 

mm 

ks 

bar 

bar 

ks 

200 

300 

0 

0 

1300 

1,8 

1300 

13000 

4500 

120 

7000 

200 

1000 

1200 

1000 

0 

0 

0 

0 

1750 

1750 

2 

20 

20 

1 

10 

45 

2,0 

1500 

120 

150 

2300 

300 

1950 

2650 

Hodnota / charakteristika 

Nový, nepužívaný stroj 

Resp. podľa súčastných platných noriem 

Pre opätovné využitie kropiacej vody 

Vpredu pred prednou nápravou 

2 bočné kefy pred prednými kolesami 

Jednoducho vymeniteľné jednotlivé zväzky na taniery 

Pre odstránenie hrubých nečistôt a burín 

Bezprostredne za prednou nápravou - bez koliesok 

Dvojmiestna / pravostranné riadenie 

Pneumaticky odpružené 

elektricky ovládané 

elektricky ovládané 
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Kĺbové riadenie 

Nápravy / pohon 

Pojazd 

Brzdy 

Centrálny ovládací panel s farebným monitorom v kabíne 

Centrálny ovládací panel s farebným monitorom v kabíne 

Centrálny ovládací panel s farebným monitorom v kabíne 

Pamäťové funkcie režimu zametania 

Použité materiály odolné voči korózii 

Vozidlo musí umožniť inštaláciu snehovej radlice a posýpacej nadstavby 
bez nutnosti demontáže: 

stranovo i priečne natáčanie 

Obe nápravy tuhé / pohon prednej nápravy 

hydrostatický 

hydraulické dvojokruhové kotúčové 

Musí umožňovať sledovanie informácií o prevádzkových 
hodnotách a náplniach stroja 

S registráciou: celkovej a dennej doby zametania, celkový 
počet km a počet km zametania 

S počítadlom motohodín, systémom samokontroly vozidla a 
zobrazovaním chybových hlásení vozidla 

Minimálne dva programy pre uloženie nastavených 
parametrov zametania 

Kabína, nádrž na čistú vodu, zásobník na nečistoty, sacia 
hubica 

zásobníka na nečistoty, sacej hubice a bočných kief 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane zaškolenia min. 2 osôb 

Osvedčenie o evidencii II. časť 

Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku 

Katalóg náhradných dielov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy 

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce 
rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy 

Termín dodania 120 dní od uzavretia zmluvy 

Záruka 24 mesiacov alebo 2000 motohodín - podľa toho čo nastane skôr 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou finančného leasingu, ktorý sprostredkuje dodávateľ. 

Podmienky leasingu a celkovej ceny za predmet obstarávania: 30% akontácia z obstarávacej ceny (vrátane DPH) splatná do 14 dní 
odo dňa prevzatia vozidla, zostávajúca časť v rovnomerných mesačných splátkach na obdobie 48 mesiacov. 

Cena zahŕňa okrem predmetu zákazky v opise aj náklady spojené s financovaním prostredníctvom leasingu, ukončenie leasingu a 
administratívneho poplatku po dobu 48 mesiacov. 

Konečná cena (akontácia + 48 mesačných splátok) musí zahŕňať aj havaríjne poistenie a povinné zmluvné poistenie. 

Názov Upresnenie 

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: Slovenská republika 

Kraj: Bratislavský 

Okres: Senec 
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Okres: 

Obec: 

Ulica a číslo: 

Senec 

Senec 

Mierové námestie č. 8 

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy: 

26.2.2016 14:05:00 - 16.6.2016 14:05:00 

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 
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 162 905,11 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 17.2.2016 14:38:00 

Objednávateľ: 
Mesto Senec 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska 

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