
Kúpna zmluva č. Z20229880_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Sídlo: M. Rázusa 104, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 42054575
DIČ: 2022299059
IČ DPH: SK2022299059
Bankové spojenie: IBAN: SK3081800000007000486049
Telefón: +421 415077237

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: KOBIT-SK, s. r. o.
Sídlo: M. R. Štefánika 2970/48, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 31641440
DIČ: 2020425968
IČ DPH: SK2020425968
Bankové spojenie: IBAN: SK31 7500 0000 0040 0159 5972
Telefón: +421435506221

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Hydraulický štiepkovač za traktor 
Kľúčové slová: štiepkovač, traktor
CPV: 16100000-6 - Poľnohospodárske a lesnícke mechanizmy na prípravu alebo kultiváciu pôdy;

 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Hydraulický štiepkovač za traktor

Funkcia

Hydraulický štiepkovač za traktor, nový výrobok, rok výroby 2022

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Výmenný pracovný nástroj s jednoduchou montážou na 
rameno traktorbágra typu HMK 102 ks 1

Pracovný záber minimálne m 1

Exra robustný rotor pre náletové dreviny s priemerom mm 100

Pohon rotora nepriamy pomocou ozubeného remeňa od 
zubového hydromotora s požadovaným minimálnym 
prietokom pri tlaku160-180 bar

l/min 60

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Pracovné obojstranné kladivá pre obidva smery otáčania áno

Rotor uspôsobený pre ukrytie kladív pri silnom náraze áno

Pracovná hlava vpredu s reťazovou zábranou proti úletu 
kameňov, doplnená ďalšou napr. pryžovou zábranou áno

Strana 1 z 3 



Pracovná hlava vzadu vybavená zábranou, napr. 
pryžovou áno

Kryt  pracovnej hlavy z materiálu HARDOX áno

Pracovná hlava vybavená po oboch stranách klzákmi 
chrániacimi oporný valec áno

Oporný valec vyrobený z vysokoodolného a 
oteruvzdorného materiálu, napr. XAR 400, príp. vyššia 
kvalita

áno

Pohon rotora s možnosťou zmeny otáčania áno

Pracovná hlava vybavená ochrannými a výstražnými 
piktogramami a výrobným štítkom áno

Farebné prevedenie RAL 2011 oranžová áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ dodá predmet zmluvy s požadovanými technickými parametrami v požadovanej výbave a dokumentáciou, ktoré sa 
viažu k riadnemu odovzdaniu predmetu zmluvy k jeho užívaniu. Miesto plnenia - Dolný Kubín

Predmet zmluvy je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.

V prípade ak bude zistené pri preberaní, že predmet zmluvy nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, 
objednávateľ si vyhradzuje právo predmet zmluvy neodobrať.

Súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu zmluvy a  zaškolenie max. 3 osôb v rozsahu 
max. 1 hodiny. Ak objednávateľ zistí pri odskúšaní vadu, je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy.

O dodaní predmetu zmluvy bude dodávateľ informovať objednávateľa 3 dni vopred telefonicky, písomne, prípadne mailom.

Odovzdanie a preberanie predmetu zmluvy sa uskutoční na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí zmluvy, potvrdeného 
zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán.

Dodávateľ pri stanovení ceny  predmetu zákazky zahrnie dopravné náklady na dodanie predmetu zákazky, vrátane balného, 
vykládky tovaru a všetkých súvisiacich nákladov a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu 
zákazky.

Platba faktúrou. Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry.

Podkladom pre fakturáciu bude dodací list dodávateľa potvrdený objednávateľom o prevzatí predmetu zmluvy.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy nový, nepoužívaný.

Objednávateľ požaduje na predmet zmluvy záručnú dobu v trvaní minimálne 24 mesiacov.

Objednávateľ požaduje nástup na záručný a pozáručný servis do 48 hodín od nahlásenia.

Dodávateľ je povinný objednávateľovi do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný opis predmetu zmluvy s 
uvedením obchodného názvu a technickej špecifikácie tovaru, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri 
predložení ponuky vrátane rozpisu ceny (s DPH, bez DPH).

Dodávateľ do 3 dní od uzatvorenia zmluvy zašle odberateľovi kontaktné údaje (tel. číslo a mail) na osobu, ktorá bude za 
dodávateľa komunikovať s odberateľom.

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..

Parametre uvedené v Technických vlastnostiach predmetu zákazky sú uvedené ako minimálny štandard pre požadovaný 
tovar. Nedodržanie týchto parametrov sa považuje za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky a objednávateľ si 
vyhradzuje právo na okamžité odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska (OPET).

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Dolný Kubín
Ulica: Kubínska 8

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.10.2022 09:00:00 - 06.10.2022 09:00:00

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.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 13 833,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 16 599,60 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 Z20229880

V Bratislave, dňa 23.09.2022 11:38:01

Objednávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
KOBIT-SK, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229880


Zákazka


Identifikátor Z20229880


Názov zákazky Hydraulický štiepkovač za traktor


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/328978


Dodávateľ


Obchodný názov KOBIT-SK, s. r. o.


IČO 31641440


Sídlo M. R. Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 02601, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 12.9.2022 8:18:47


Hash obsahu návrhu plnenia aOeyUWliaq4Zfz3DlcL42O9wvRaZkyCv0wnOsqY1fiU=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
EKS_ KOBIT-SK_Vlastny_navrh_Hydraulický štiepkovač za traktor.pdf










 
 



Hydraulický štiepkovač za traktor  



Výrobca:  MTM Tech, s.r.o. Praha, Česká republika 



Značka:  MTM Tech 



Typ:  TR 100 TL 



 



Rotor: 



Pracovný záber    100 cm   



Typ rotora    Extra robustný rotor pre náletové dreviny  



Určený pre drvenie materiálu   10-12 cm 



Druh drveného materiálu  Náletové dreviny    



Kladivá     Obojstranné 



Ochrana kladív    Rotor prispôsobený pre ukrytie kladív proti silnému nárazu 



Pohon rotora     zubovým hydromotorom nepriamo remeňmi  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Skriňa (karter) 



Vyrobená z materiálu    HARDOX   



Ochrana proti úletom    Predná reťazová ochrana proti úletom kameňov   



doplnená gumovou clonou   



Zadná strana vybavená gumovou záštitou   



Výbava: 



Ochranné klzáky    Vybavený po oboch stranách,  chránia aj oporný valec 



Materiál oporného valca   Vysoko odolný a oteru vzdorný materiál XAR 400 



Ovládanie mulčovača   Hydraulicky s  natáčaním 



Predný príklop mulčovača   Hydraulicky otváraný 



Výstražné značenie               Ochranné a výstražné piktogramy, výrobný štítok 



Pripojenie ku ramenu Adaptér HMK 102, pripojovacie armatúry pre pripojenie 



hydrauliky traktorbágra typu HMK 102 



 



 



 



 



 



  











 
 



Funkcia 



Hydraulický štiepkovač za traktor, nový výrobok, rok výroby 2022 



Technické vlastnosti Jednotka Presne 



Výmenný pracovný nástroj s jednoduchou montážou 
na rameno traktorbágra typu HMK 102 



ks 1 



Pracovný záber m 1 



Extra robustný rotor pre náletové dreviny s priemerom mm 100 



Pohon rotora nepriamy pomocou ozubeného remeňa 
od zubového hydromotora s požadovaným 
minimálnym prietokom pri tlaku160-180 bar 



l/min. 60 



Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 



Pracovné obojstranné kladivá pre obidva smery 
otáčania 



áno 



Rotor uspôsobený pre ukrytie kladív pri silnom náraze áno 



Pacovná hlava vpredu s reťazovou zábranou proti 
úletu kameňov, doplnená ďalšou napr. pryžovou 
zábranou 



áno 



Pracovná hlava vzadu vybavená zábranou, napr. 
pryžovou 



áno 



Kryt  pracovnej hlavy z materiálu HARDOX áno 



Oporný valec vyrobený z vysokoodolného a 
oteruvzdorného materiálu XAR 400 



áno 



Pohon rotora s možnosťou zmeny otáčania áno 



Pracovná hlava vybavená ochrannými a výstražnými 
piktogramami a výrobným štítkom 



áno 



Farebné prevedenie RAL 2011 oranžová áno 



 



 



 



 











 
 



Osobitné požiadavky 



Vrátane dopravy na miesto plnenia  - stredisko Dolný Kubín 



Súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu zmluvy a  zaškolenie 
max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.  



Platba faktúrou. Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry. 



Dodávateľ do 3 dní od uzatvorenia zmluvy zašle odberateľovi obchodný názov tovaru a jeho 



technickú špecifikáciu. Tovar musí mať technické osvedčenie 



Nový, doposiaľ nepoužitý tovar. 



Záručná doba 24 mesiacov 



 



 



 



Jaroslav Kecera, konateľ s.r.o. 



KOBIT - SK, s.r.o. 



ul. M.R.Štefánika 2970/48 



026 01 Dolný Kubín 
 



tel.:  +421 43 5506 202 



mobil:  +421 911 649 202 



fax.: +421 43 5865 857 
 



Email: obchod@kobit.sk 



web.: www.kobit.sk 
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