
Kúpna zmluva č. Z202029429_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Sídlo: Družstevná 1611/2, 03852 Sučany, Slovenská republika
IČO: 00738361
DIČ: 2020603486
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK0581800000007000162810
Telefón: +421432832803

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Benedikt Procházka - PROBE
Sídlo: Rudlovská 32, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 10829296
DIČ: 1020551796
IČ DPH: SK1020551796
Bankové spojenie: IBAN: SK5511000000002624130232
Telefón: 0905256300

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Priemyselné práčovnícke zariadenie 
Kľúčové slová: Priemyselný veľkokapacitný bubnový sušič, Priemyselný valcový žehlič, Napínacia figurína, 

Pneumatický žehliaci lis, Chemický čistiaci stroj
CPV: 42716200-0 - Sušičky; 39713200-5 - Práčky a sušičky bielizne; 42716000-8 - Práčky 

bielizne, stroje na chemické čistenie a sušičky; 42718000-2 - Zariadenia na povrchovú 
úpravu textilu; 42718200-4 - Žehliace lisy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Priemyselný veľkokapacitný bubnový sušič s mikroprocesorový ovládaním

2. Priemyselný valcový žehlič s predným a zadným výstupom

3. Napínacia figurína na formovanie sák, kabátov atď.

4. Pneumatický žehliaci lis

5. Chemický čistiaci stroj

Položka č. 1: Priemyselný veľkokapacitný bubnový sušič s mikroprocesorový ovládaním

Funkcia

Priemyselný veľkokapacitný bubnový sušič s mikroprocesorový ovládaním (Primus DX55 alebo ekvivalent)

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Priemyselný veľkokapacitný bubnový sušič s 
mikroprocesorový ovládaním (Primus DX55) ks 1

Kapacita bubna (suché prádlo) kg 50 60

Objem bubna l 1000 1100
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Parný ohrev výkon kg/h 85

Elektrické pripojenie (motor, ventilátor! kW 1,1

Celkový el. príkon stroja kW 2,1 2,2

Doporučené istenie A 15

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál

nerezový galvanizovaný bubon; nerezový predný panel s 
lakovanými dverami; veľký dverový otvor pre ľahké vkladanie a 
vykladanie bielizne; galvanizovaný bubon; samočistiaca prachová 
mriežka

funkcie
plne programovateľný programátor (Full OPL); parný ohrev; 
elektrický ohrev; radiálne prúdenie vzduchu; štandardne rezervácia
bubna; predhrievanie nasávaného vzduchu;

- protipožiarny hasiaci systém SafeTech; meranie zbytkovej vlhkosti 
Sensodry+

prípojné zariadenia
elektromagnetický ventil na pripojenie pary, prívodná tlaková 
hadica na pripojenie pary, hlavný parný ventil, odvádzač kondenzu,
ventil kondenzu, filter

záručná doba minimálne 24 mesiacov

Položka č. 2: Priemyselný valcový žehlič s predným a zadným výstupom

Funkcia

Priemyselný valcový žehlič s predným a zadným výstupom (Primus IR50-250 alebo ekvivalent)

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Priemyselný valcový žehlič s predným a zadným 
výstupom (Primus IR50-250) ks 1

Priemer valca mm 495 505

Žehliaca šírka valca mm 2475 2525

Prívodný tlak pary Mpa 0,8 1

Rýchlosť žehlenia m/min. 1,5 8

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál
chrómovaný valec; odolné žehliace pásy z meta aramidu; predný a
zadný výstup bielizne; veľký povrchový kontakt s bielizňou po 
obvode 300°;

- ľahko vyberateľný prachové filtre

funkcie

automatická ochrana rúk a núdzové STOP tlačidlo pre väčšiu 
bezpečnosť; automatické ochladzovanie valca; ľahko ovládateľný 
mikroprocesor s 20 prednastavenými programami; reverzný chod 
valca

-
zobrazenie rýchlosti a teploty žehlenia; spätný chod 
valca;frekvenčne ovládaný motor; Easyfold - systém vyžadujúci 
menej údržby; parný ohrev;

príslušenstvo zadný výstupný stôl

prípojné zariadenia
elektromagnetický ventil na pripojenie pary, prívodná tlaková 
hadica na pripojenie pary, hlavný parný ventil, odvádzač kondenzu,
ventil kondenzu, filter

Položka č. 3: Napínacia figurína na formovanie sák, kabátov atď.

Funkcia

Napínacia figurína na formovanie sák, kabátov atď. (PONY MG resp. ekvivalent)

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Napínacia figurína na formovanie sák, kabátov atď. 
(PONY MG) ks 1
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Zabudovaný odsávací ventilátor s príkonom kW 0,72 0,78

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Externý prívod pary áno

Elektronické programovateľné ovládanie áno

Dodávka komplet s napinákmi a svorkami áno

Dokončovacie cykly riadené mikroprocesorom áno

Otáčavá figurína umožňujúca pracovať na odeve aj 
počas cyklov áno

Položka č. 4: Pneumatický žehliaci lis

Funkcia

Pneumatický žehliaci lis PONY COLOX CP/UL alebo ekvivalent

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pneumatický žehliaci lis PONY COLOX CP/UL ks 1

Vákuový motor kW 0,24 0,26

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Rozmer pracovnej dosky (š x h) 1190x360-250 mm

Uhol otvorenia ramien 60°

Pripojenie na externý zdroj pary áno

Poniklovaná leštená vrchná doska áno

Pracovná doska s naparovaním a odsávaním áno

Pneumatické sklápanie vrchnej dosky ovládané 2-omi 
tlačidlami áno

Ochranný rám na vrchnej doske áno

Ohrev vrchnej aj spodnej dosky parou áno

Spodné naparovanie a odsávanie ovládané nožným 
pedálom áno

Nastaviteľný časovač uvoľnenia hlavy áno

Pripojenie na externý zdroj stlačeného vzduchu áno

Položka č. 5: Chemický čistiaci stroj

Funkcia

Chemický čistiaci stroj UNION XL-XP 8018 (WIDE) alebo ekvivalent

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Chemický čistiaci stroj UNION XL-XP 8018 (WIDE) - 
MULTISOLVENT ks 1

Kapacita nakládky kg 15

Pripojenie na paru z externého zdroja MPa 0,6 0,8

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

rozpúšťadla SENSENE (modifikovaný alkohol) áno

ovládanie DIALOG 600 + DIALOG PLUS áno

cartrige filter DUAL Typ áno

ARTIC LINE - chladenie SENSENE freónom áno

dávkovač zosilňovacieho prostriedku áno

automat sušenia elektronický áno

oplach zadného čela bubna áno

vodu šetriaci systém áno
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania tovaru je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne oboznámil s technickou špecifikáciou predmetu zákazky a 
osobitnými podmienkami pre plnenie predmetu zákazky.

Cena predmetu zákazky je vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže (vrátane materiálu na pripojenie pary a elektrického 
prúdu) a spustenia do prevádzky.

V cene je aj zaškolenie min. 4 osôb v rozsahu min. 1 hodiny, vykonanie prvej odbornej prehliadky VTZ elektrického spotrebiča 
(stroja), výstupná revízna správa ako aj potrebná dokumentácia (najmä odovzdávajúci protokol, návod na obsluhu a údržbu v 
slovenskom jazyku, certifikáty a vyhlásenia o zhode).

Predmet zákazky musí byť dodaný naraz (pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak), v zmluvne dohodnutom množstve a s 
požadovanými vlastnosťami, v bezchybnom stave a nový (nepoužívaný, nerozbalený).

Termín dodania predmetu zákazky je v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 13:00 hod.. Termín dodania predmetu zákazky 
oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 3 pracovné dni vopred.

V prípade, ak bude zistené, že zariadenia nezodpovedajú technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje
právo zariadenia neprebrať. Zároveň sa dodávateľ vystavuje riziku vyhotovenia negatívnej referencie a sankciám zo strany 
Úradu pre verejné obstarávanie.

Dodávateľ je povinný do troch pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť sprievodnú technickú dokumentáciu podľa § 6 
prílohy č. 3 Vyhlášky 508/2009 Z.z.

Dodávateľ je povinný do troch pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu, vrátane 
technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných 
názvov (obchodných značiek) výrobkov. V prípade predloženia ekvivalentného riešenie je potrebné hodnoverne preukázať 
rovnakú alebo lepšiu kvalitu.

Elektrické zariadenia musí mať IP krytie, ktoré spĺňa platné normy pre dané prostredie (práčovnícky komplex) a musí 
vyhovovať požiadavkám na zaistenie BOZP pri ich obsluhe.

Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje aj: porušenie a nesplnenie osobitných požiadaviek na poskytovateľa 
podľa tejto zmluvy, nesplnenie požiadaviek stanovených v technickej špecifikácii predmetu zákazky a nedodržaie lehoty 
plnenia tejto zmluvy.

Úhrada plnenia bude uskutočnená po kompletnom dodaní, inštalácii a preskúšaní na základe doručenej faktúry s uvedením 
jednotkových cien s DPH a celkovej ceny s DPH so splatnosťou 30 dní.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť bezplatný záručný servisu (vrátane dopravy) minimálne počas 24 mesiacov odo dňa 
podpísania preberacieho protokolu.

Poruchu na predmete zákazky bude objednávateľ nahlasovať telefonicky alebo emailom, pričom dodávateľ sa zaväzuje 
bezodkladne potvrdiť prijatie požiadavky na servisný zásah a nastúpiť na riešenie poruchy najneskôr do 48 h (v prac. dňoch) 
od nahlásenia problému.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Sučany
Ulica: Družstevna 1611/2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:
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15.12.2020 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: balik
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 80 495,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 96 595,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 16.11.2020 09:38:05

Objednávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Benedikt Procházka - PROBE
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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