
Kúpna zmluva č. Z201735643_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa
Sídlo: Levočská 21, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
IČO: 31953492
DIČ: 2020713288
IČ DPH: SK 2020713288
Číslo účtu: SK 35 0200 0000 0000 0663 4602
Telefón: 0903 619515

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MURTEC s.r.o.
Sídlo: Radničné námestie 1, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35943629
DIČ: 2022030879
IČ DPH: SK2022030879
Číslo účtu:
Telefón: 0252495855

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pracovná plošina na podvozku FORD RANGER 4x4 XL SingleCab alebo ekvivalent
Kľúčové slová: Pracovná plošina na automobilovom podvozku
CPV: 34100000-8 - Motorové vozidlá; 34144700-5 - Úžitkové vozidlá; 34514700-0 - Mobilné 

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

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Nová pracovná plošina na automobilovom podvozku slúžiaca na práce vo výškach v rozsahu jej pracovného 
dosahu.Jej vyhotovenie pozostáva z dvoch častí s príslušenstvom, t.j. nového podvozku automobilu a na ňom 
zabudovanejnovej nadstavby kĺbovo - teleskopickej, plne hydraulickej pracovnej plošiny  s požadovanou 
charakteristikou a parametrami.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pracovná výška m 13

Pracovná výška - podlaha m 11

Nosnosť koša kg 230

Bočný dosah m 5,7

Otoč výložníka ° 360

Celková hmotnosť vozidla kg 3500

Celková dĺžka vozidla m 6

Celková výška vozidla m 2,6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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PODVOZOK - VOZIDLO

Palivo motorová nafta

Výkon motora min. 90 kW

Emisná norma Euro 6

Farba vozidla biela

Prevodovka min. 6 stupňová manuálna

Pohon 4x4 priraditeľný (nie stály)

Systémy

ABS, ESP vrátane elektronickej uzávierky diferenciálu zadnej 
nápravy, elektronická kontrola trakcie, systém na ochranu proti 
prevráteniu vozidla, system podpory brzdenia v núdzových 
situáciach.

Asistent rozjazdu do kopca a zjazdu z kopca

Kabína 2 miesta na sedenie

Klimatizácia manuálna

Palubný počítač

Imobilizér v kľúči

Sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné s bedrovou opierkou

Airbagy 7 (predné a bočné, hlavové, kolenný airbag vodiča )

Bezpečnostné pásy 3 - bodové

Posilňovač riadenia elektronický

Predné okná elektricky ovládané

Spätné zrkadlá elektricky ovládané a vyhrievané

Predné svetlá s funkciou denného svietenia

Disky a pneumatiky 16" oceľové disky, pneumatiky 255/70

Rezervná pneumatika plnohodnotne rezervné koleso 255/70

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

Autorádio

NADSTAVBA - PRACOVNÁ PLOŠINA

Koncepcia ramena kĺbovo - teleskopická, plne hydraulická pracovná plošina

Pohon plošiny hydraulický prostredníctvom pripojenia k pohonu vozidla

Hydraulické hadice nevodivé

Hydraulické trubky a elektrické vodiče uložené vo vnútri ramien plošiny

Skrinky ma náradie uzamykateľné, vodotesné hliníkové s min. rozmermi  40 x 40 x 100
cm - 2ks

Farba plošiny oranžová

Stabilizačné podpery plošiny 4 stabilizačné podpery, samostatne ovládanie každej podpery

Ovládanie ŠTART/STOP motora z kabíny podvozku, spodného ovládacieho miesta a z pracovného 
koša

Ovládanie plošiny z pracovného koša ako aj z miesta otoče alebo zo spodu ( zo 
zeme)

Jednoduché núdzové spustenie koša plošiny

Nástup do pracovného koša jednoduchý nástup  s možnosťou spustenia koša na zem s 
možnosťou nástupu zo zeme

Pracovný kôš min. pre dve osoby, s izoláciou do 1 kV podľa noriem platných v 
EÚ 

Rozmery pracovného koša (šírka x dĺžka x výška ) min. 1.200 mm x 700 mm x 1.100 mm

Podlaha pracovného koša prevedenie z protišmykového materiálu

Podlaha nadstavby prevedenie z protišmykového materiálu
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Výstražné svetla oranžové záblekové svetla ma ramenách plošiny a pod pracovným
košom

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Odovzdanie predmetu zmluvy bude uskutočnené v sídle kupujúceho.

Presný čas dodania vozidla si dohodne predávajúci s kupujúcim minimálne 2 pracovné dni vopred pred plánovaným termínom 
jeho dodania

Predávajúci sa zaväzuje predmet zákazky vybaviť na prepravu v súlade s vyhláškou 464/2009 Z.z., ktorá ustanovuje 
podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, pričom všetky a akékoľvek náklady s tým 
spojené sú už zahrnuté v kúpnej cene.

K predmetu zmluvy bude odovzdaný technický preukaz, 2 ks kľúčov, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku,servisná
knižka,výbava a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie.

K predmetu zmluvy bude odovzdané vyhlásenie zhody alebo certifikát vydaný autorizovanými osobami alebo notifikovanými 
osobami Európskymi spoločenstvami a doklad o záručných podmienkach.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

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

Pri odovzdávaní predmetu zmluvy bude podpísaný preberací protokol a odovzdávací protokol, potvrdený podpisom 
oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.

K predmetu zmluvy bude odovzdané osvedčenie a odborné stanovisko Technickej inšpekcie k pracovnej plošine, výrobný test 
celého vozidla na naklonenej rovine s priečnym sklonom min. 3° - test stability a splnenie podmienok platnej legislatívy pre 
vyhradené technické zariadenie - pracovnú plošinu.  

Vozidlo vrátane pracovnej plošiny musí spĺňať podmienky zákona o premávke na pozemných  komunikáciach.

Počas záručnej doby je predávajúcim garantovaný bezplatný servis, oprava alebo výmena vadných dielov, ktoré sa vyskytnú 
na tovare v záručnej dobe v dôsledku chybnej konštrukcie, montáže a funkcií.

Po uplynutí záručnej doby je predávajúcim garantovaný pozáručný servis, oprava alebo výmena vadných dielov,

Dostupnosť servisu plošiny do 24 hod od nahlásenia poruchy.

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou leasingu.

Verejný obstarávateľ požaduje akontáciu do 30%, doba trvania leasingu 48 mesiacov, splácanie formou pravidelných splátok.

Cena zahŕňa predmet zákazky (pracovná plošina na automobilovom podvozku, náklady spojené s financovaním 
prostredníctvom leasingu, administratívne poplatky s tým spojené, PZP a havarijné poistenie po dobu splátok leasingu).

Leasingová zmluva bude uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim k dátumu odovzdania vozidla.

Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy, v prípade že predávajúci podstatne poruší zmluvné povinnosti, kde 
predávajúci musí vrátiť všetky finančné prostriedky prijaté od kupujúceho.

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy aj s finančným plnením do 7 dní od uzavretia zmluvy s 
doplnením o informatívny výpis z obchodného registra.

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Stará Ľubovňa
Obec: Stará Ľubovňa
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Ulica: Levočská 21

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.09.2017 13:46:00 - 30.11.2017 13:46:00

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 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 65 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 78 000,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 27.07.2017 14:34:01

Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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