
Kúpna zmluva č. Z20228312_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Gekkon s.r.o.
Sídlo: Rybničná 30, 83107 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35789719
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: 0907723954

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektrický vysokozdvižný vozík HELI CDD1230J
Kľúčové slová: vysokozdvižný vozík, vozík, Elektrický vysokozdvižný vozík HELI CDD1230J
CPV: 42415200-0 - Pracovné vozíky; 42415210-3 - Pracovné vozíky opatrené manipulačným 

zariadením; 42415100-9 - Zdvižné vozíky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Elektrický vysokozdvižný vozík HELI CDD1230J, alebo ekvivalent

Funkcia

Vysokozdvižný vozík HELI CDD1230J s elektrickým pohybom a zdvihom, do 1 200 kg, výška zdvihu 3 000 mm. Je vybavený 
elektrickým zdvihom, pojazdom a opornými lyžinami s tandemovými kolesami. Je vhodný na stohovanie, zaskladňovanie paliet
do regálových systémov a možno ho využiť aj pre nakládku a vykládku áut.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Elektrický vysokozdvižný vozík HELI CDD1230J, alebo 
ekvivalent ks 1

Nosnosť kg 1200

Výška zdvihu mm 3000

Konstrukčná výška mm 1994

Vlastná hmotnosť kg 465

Dĺžka vidlíc mm 1150

Vzdialenosť vidlíc mm 570

Minimálna výška mm 86

Celková šírka mm 795

Maximálna výška mm 3424
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Ovládanie zdvihu: tlačidlom, elektrické

Kapacita batérie: 2x 12/100 V/Ah, Externá nabíjačka je 
súčasťou dodávky.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako 
vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Záruka minimálne 24 mesiacov

V cene za predmet zmluvy sú započítané všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto plnenia.

Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú 
uvedené v technickej špecifikácií a v technických vlastnostiach opisného formuláru.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári, sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Platba faktúrou s dobou splatnosti 30 dní od doručenia faktúry do miesta plnenia.

Na faktúre bude uvedená okrem fakturačných údajov objednávateľa aj adresa miesta plnenia.

Tovar musí byť objednávateľovi doručený len v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 13:00.

Požaduje sa, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej tri pracovné dni 
pred jeho dodaním.

Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platba bude realizovaná bezhotovostným stykom.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Vranovská 68

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.08.2022 12:53:00 - 30.09.2022 12:53:00

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 elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 416,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 100,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228312

V Bratislave, dňa 05.08.2022 13:36:03

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Gekkon s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228312


Zákazka


Identifikátor Z20228312


Názov zákazky Elektrický vysokozdvižný vozík HELI CDD1230J


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/327410


Dodávateľ


Obchodný názov Gekkon s.r.o.


IČO 35789719


Sídlo Rybničná 30, Bratislava, 83107, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 5.8.2022 10:25:02


Hash obsahu návrhu plnenia CnpkYYXbkiESs4Z1d1cnrmilgJdH9AcEsr627G5hPhA=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
CDD12 15J JD 1.2 ton & 1.5 ton electric stacker.pdf
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