
Kúpna zmluva č. Z20219267_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK2375000000000025827143CEKOSKBX
Telefón: +421 259356342

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CSAKOM, spol. s r.o.
Sídlo: Mikulášov sad 241, 94634 Bátorove Kosihy, Slovenská republika
IČO: 31107818
DIČ: 2020399062
IČ DPH: SK2020399062
Telefón: 35 7797 226

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Stroj na vyznačenie vodorovného značenia komunikácií a ciest 3 triedy, 4 triedy a parkovísk
Kľúčové slová: vozidlá; údržba ciest; stroj; vodorovné značenie; komunikácie
CPV: 34144400-2 - Vozidlá na údržbu ciest
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Stroj na vyznačenie vodorovného značenia - univerzálny značkovací stroj určený pre malý rozsah 
značkovacích prác

Funkcia

Predmetom zákazky je zakúpenie stroja na vyznačovanie vodorovného značenia komunikácii, ciest a parkovísk.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet ručných pištolí ks 2

Počet trysiek na kvapalinu - farbu ks 2

Veľkosť trysky 1 pištol  na kvapalinu - farbu palec 0,043

Veľkosť trysky 2 pištol na kvapalinu - farbu palec 0,019

Pracovný tlak - regulovateľný bar 80

210 (230) - 
extra 
nastavenie až 
do 250

Maximálny prietok l/min. 4,0 8,0

Výkon motora kW 4,2 8,5

Počet čerpadiel ks 1

Objem palivovej nádrže l 3,0 4,0

Hladina akustického tlaku db 80 90
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Rozmery: dĺžka mm 1500 1800

šírka mm 700 900

výška mm 950 1100

Pojazdová jednotka SP pre značkovacie stroje ks 1

objem palivovej nádrže l 3,0 4,0

Rozmery: dĺžka mm 1 400 1 500

šírka mm 600 700

výška mm 950 1 100

Hmotnosť kg 100 180

Farba na dopravné značenie biela kg 300

Farba na dopravné značenie červená kg 25

Farba na dopravné značenie čierna kg 25

Farba na dopravné značenie modrá kg 25

Farba na dopravné značenie zelená kg 25

Farba na dopravné značenie žltá kg 25

Dvojzložková plastická hmota s obsahom balotíny 
použitie pre ručné a strojové značenie biela kg 240

Dvojzložková plastická hmota s obsahom balotíny 
použitie pre ručné a strojové značenie modrá kg 40

Dvojzložková plastická hmota s obsahom balotíny 
použitie pre ručné strojové značenie zelená kg 40

Dvojzložková plastická hmota s obsahom balotíny 
použitie pre ručné a strojové značenie žltá kg 40

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Ovládanie pištolí pre líniové značenie jednou páčkou 
pištole áno

Mechanické riadenie tlaku alebo elektronické podľa 
výrobcu áno

Podvozok 3 alebo 4 kolesá, predné otočné do smeru áno

Vysokotlakový materiálový filter áno

Mechanický držiak pištolí  plávajúci pre  stálu konštantnú
výšku trysiek nad povrchom pre  striekanie línií áno

Mechanické vodiace  tykadlo áno

Bezvzduchová striekacia pištol - 2 / 4 prstová spúšť áno

Držiak trysky na pištoli áno

Otočné striekacie trysky do pištolí  min 4 kusy na rôzne 
šírky čiar  a plochy áno

Hadica - 1. pištol  L-10/15m a 2. pištol L-2 m áno

Tekutina na mazanie piestnice – oddeľovací olej áno

Striekanie  VDZ - plast

Posyp gravitačnou balotínou a 1 alebo 2 mechanické 
klapky za striekaciami  pištolami  (kombinácia 2+2 ) áno

Pojazdová jednotka SP pre značkovacie stroje

Pohon zadných veľkých kolies  SP; regulovateľná 
rýchlosť  vpred / vzad áno

Systém štartovania motoru -  elektroštartér áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.
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Nový doposiaľ nepožitý multifunkčný pracovný stroj rok výroby 2021 s prídavnými zariadeniami.

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.

Vrátane uvedenia stroja do prevádzky.

Vrátane poskytnutia 100 servisných hodín - do 24 hod. od doručenia písomnej požiadavky dodávateľovi.

Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - manuál na obsluhu stroja v slovenskom alebo českom jazyku.

Požaduje sa predložiť Vyhlásenie o zhode a CE certifikát do 7 dní od uzatvorenia zmluvy.

Dodávateľ preloží do 7 dní od uzavretia zmluvy podrobnú technickú špecifikáciu stroja s fotodokumentáciou, ktorou 
jednoznačne preukáže splnenie požiadaviek objednávateľa na predmet zákazky.

Požaduje sa odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného príslušenstva.

Objednávateľ požaduje predložiť všetky potrebné doklady na zapísanie vozidla do evidencie podľa legislatívy platnej v čase 
odovzdania vozidla.

Zmluvná cena je stanovená ako pevná a zahŕňa kúpnu cenu stroja, dopravenie stroja do miesta dodania, vrátane nákladov na 
dopravu, inštaláciu, zaškolenia, odskúšania stroja a poskytnutia servisných hodín.

Súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, jeho celkovú 
cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo zmluvy.

Termín dodania tovaru oznámi písomne dodávateľ najmenej 3 dni vopred kontaktnej osobe objednávateľa.

Predpokladom na vystavenie faktúry je zmluvnými stranami podpísaný dodací list/preberací protokol. Splatnosť faktúry je 30 
dní odo dňa jej vystavenia dodávateľom.

Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v osobitných požiadavkách na plnenie sa bude považovať za porušenie 
zmluvných podmienok podstatným spôsobom.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Ulica: Bazova 8

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.06.2021 12:45:00 - 28.06.2021 12:47:00

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 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: 16 650,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 19 980,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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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 17.05.2021 10:38:01

Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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