
Kúpna zmluva č. Z20215836_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Dolný Kubín
Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 00314463
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK20 0200 0000 0000 2042 6332 
Telefón: 043 5814 436

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TT Ice-snow s.r.o.
Sídlo: Křeslická 1507/2, 10000 Praha 10, Česká republika
IČO: 07087039
DIČ: CZ07087039
IČ DPH:
Telefón: +420606041041

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Rolba
Kľúčové slová: Stroj na úpravu ľadovej plochy
CPV: 37481000-3 - Stroje na úpravu ľadovej plochy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nový stroj

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

dĺžka cm 430

šírka cm 250

výška cm 230

Rázvor cm 210

rozchod kolies cm 160

polomer otáčania cm 500

hmotnosť stroja s vodou kg 6000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Posilňovač riadenia

Hydraulická bočná zametacia metla

Bočná fréza na orezávanie ľadu

2 predné svetlomety

1 zadný svetlomet
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Výstražný maják

Nožná brzda

Spätné zrkadlá vľavo a vpravo

Parkovacia brzda mechanická alebo hydraulická

Sada náradia na bežnú údržbu

Vozík na batérie

Minimálne 2 ks originálnych hobľovacích nožov

Minimálne 2 ks originálnych utierok na ľad

Pneumatiky s protišmykovými hrotmi

Minimálne 1 rezervné koleso

Vodiace mantinelové koliesko

Zásobník na sneh minimálne 3 m³

Akustický signál pre jazdu vzad

Odpružené a výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Antikorózna ochrana rolby

Núdzové tlačidlo na okamžité vypnutie v prípade 
nebezpečenstva

Proporcionálne nanášanie vody

Motor

Elektrický pohon 4x4, minimálne dva elektrické motory

Výkon minimálne 17 kW

Ľahko prístupný motorový priestor s podperou

Batérie

Kapacita minimálne 700 Ah

Minimálne 24 úprav ľadovej plochy na jedno nabitie 
batérie

Indikátor aktuálneho stavu batérie

Nabíjačka batérie zaisťujúca plné nabitie do 8 hodín

Suport

Hobľovacie nože uchytené v suporte (držiak) s dĺžkou 
minimálne 1 900 mm

Konštantný prítlak suportu

Systém zastavenia šnekov pri zdvihnutí suportu

Systém umytia šnekových dopravníkov

Elektronicky ovládaná utierka na ľad

Nádrže na vodu

Nekorodujúci materiál

Celkový objem minimálne 900 litrov

Ukazovateľ hladiny vody v hlavnej nádrži

Záruka

Minimálne 36 mesiacov na rolbu

Minimálne 24 mesiacov na batérie

Iné

Zaškolenie obsluhy

Dodanie celkovej dokumentácie stroja (technický list, 
záručný list, servisná knižka, katalóg náhradných dielov, 
záručné podmienky)

Zaistenie záručného a pozáručného servisu v mieste 
dodania do 8 hodín od nahlásenia vady alebo poruchy
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Zaistenie náhradnej rolby v dobe záručného a 
pozáručného servisu do 24 hodín od nahlásenia vady 
alebo poruchy; v dobe záručného servisu bude 
náhradná rolba poskytnutá bezplatne

Zaistenie servisu vrátane náhradných dielov po dobu 10 
rokov od protokolárneho prevzatia rolby a príslušenstva

Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným 
subjektom, kontrolným orgánom a orgánom oprávneným
na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych 
predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným 
týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich
s plnením tejto zmluvy.

Úspešný uchádzač predložením ponuky a akceptovaním
podmienok EKS berie tiež na vedomie a súhlasí, že táto 
zmluva sa uzatvára v rámci predloženia žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok /NFP/ z Fondu na 
podporu športu.  Zmluva (na obstaranie tovaru...) 
nadobúda účinnosť až po splnení odkladacej 
podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu 
a účinnosti zmluvy s poskytovateľom nenávratného 
finančného príspevku na zabezpečenie predmet 
obstarávania.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, 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 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby 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..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

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: Dolný Kubín
Obec: Dolný Kubín
Ulica: Hviezdoslavovo námestie 1651/2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.11.2021 08:37:00 - 15.12.2021 08:37:00
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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: 96 666,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 116 000,00 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 16.06.2021 10:24:01

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

Dodávateľ:
TT Ice-snow s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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