
Rámcová dohoda č. Z20173397_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 96558 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
IČO: 31609651
DIČ: 2020479714
IČ DPH: SK2020479714
Číslo účtu: SK8711000000002928863013
Telefón: 0908 694 733

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Zeppelin SK s.r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 14605/50, 97405 Banská Bystrica - Kráľová, Slovenská republika
IČO: 31579710
DIČ: 2020460079
IČ DPH: SK2020460079
Číslo účtu: SK59 1100 0000 0026 2613 0009
Telefón: 048 414 9901

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kolesový traktor s rýpadlom a nakladačom 
Kľúčové slová: Rýpadlo- nakladač
CPV: 16700000-2 - Traktory/ťahače; 34144000-8 - Motorové vozidlá na špeciálne účely; 

34144710-8 - Nakladače na kolesách
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Nový kolesový traktor s rýpadlom a nakladačom, nepoužitý stroj s rokom výroby 2017.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Výkon motora kW 53 55

Celková hmotnosť stroja kg 8 000

Minimálny krútiaci moment Nm 390

Prepravná rýchlosť km/hod 35 40

Hydraulický systém s uzatvoreným stredom a piestovým 
stredom a piestovym čerpadlom l/min 126

 Dieselovy motor s turbodúchadlom  s minimálnym 
objemom l 3,4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Motor spĺňajúci normu minimálne Stage III B, bez 
prídavku DEF (Ad Blue) 

Pohon všetkých kolies možnosť voľby 2/4 WD

Príslušenstvo v kabíne klimatizácia, rádio
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Zadná náprava so 100% uzávierkou diferenciálu

Prevodovka minimálne  4 rýchlostná elektrický ovládaná s meničom krútiaceho momentu 
so schopnosťou radenia pod zaťažením

Hydraulický okruh pre búracie kladivo, alebo vrták

Bezpečnostná kabina spĺňajúca normy FOPS+ROPS s 
vykurovaním a ventiláciou 

Alarm spatneho chodu stroja, cestné a pracovné svetlá, 
predné a zadné, výstražný maják

Čelná viacúčelová nakladacia lopata s integrovanými 
paletizačnými vidlami, otvárateľná, so zubami s 
objemom minimálne 1,0m3, výška závesného čapu 
nakladača minimálne 3450mm

Podklopové zriadenie, stranovoprestaviteľné, s 
teleskopicky výsuvnou násadou,  ovládanie pákové ISO,
-kopacia hĺbka,

minimálne 5 200 mm

Mechanický rýchloupínač podkopu s dvojitým istením 
náradia

Automatický návrat nakladacej lopaty do uhla naberania

Vzduchovom odpružená sedačka vodiča

Predná slnečná clona, nastaviteľná 

Palivová nádrž s objemom minimálne minimálne 140 l

Predné a zadné pracovné svetlomety minimálne po 4 ks nastaviteľné

Zvuková výstražná signalizácia spätného chodu stroja

Pred príprava na EČV

Uzamykateľné kryty na náradie a príslušenstvo

Blatníky na predných kolesách 

  Zadné podkopové teleskopické rameno stranovo prestaviteľné s hydraulickým zaistením polohy, 
podkopová lopata šírky 600 mm s čapmi a so zubami

Systém automatického vyrovnávania nakladacej lopaty.

Gumené podpery nôh stabilizátora

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Cena vrátane dopravy na miesto plnenia, zmontovania , sfunkčnenia kolesového traktora s rýpadlom a nakladačom, vrátane 
všetkých ciel a poplatkov. Registráciu na ODI v príslušnom mieste vykoná na svoje náklady objednávateľ. 

Predpredajný servis stroja, vrátane zaškolenia min. 3 osôb v rozsahu min. 3 hodiny na mieste dodania po sfunkčnení 
kolesového traktora s rýpadlom a nakladačom. Zaškolenie obsluhy počas odovzdania stroja.

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.

So strojom bude dodaný technický preukaz, v ktorom musia byť zapísané všetky podrobné špeciálne vybavenia. Dodanie 
návodu na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, servisná knižka, výbava a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej 
špecifikácie, sadu kľúčov a povinnú výbavu vozidla v zmysle vyhlášky.

Objednávateľ posúdi na základe predložených dokladov, či ponúkaný predmet zákazky spĺňa technické parametre a 
požiadavky objednávateľa v zmysle podľa objednávkového formulára. 

Dodávateľ sa zaväzuje dodať nový tovar, termín dodania do 3 mesiacov od dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na 
jeho dodanie.

Dodávateľ predloží do 5 dní od uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie všetkých technických špecifikácií a 
technických vlastností jednotlivých položiek predmetu zmluvy, obchodnú značku a typ ponúkaného traktora, vrátane jeho 
príslušenstva, prospektový materiál, katalóg, technický list a pod., ktorý musí obsahovať podrobnú  technickú špecifikáciu a 
technické vlastnosti ako, aj obrázok ponúkaného tovaru (všetkých jeho častí).

Dodávateľ oznámi objednávateľovi /telefonicky, e-mailom/ minimálne 3 pracovné dni pred dodaním traktora presný termín 
dodania. Preberanie traktora sa požaduje uskutočniť za prítomnosti poverených zástupcov objednávateľa a dodávateľa v 
zmysle Čl.VI Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhoviska.
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Nesplnenie požadovaných parametrov traktora, uvedených v opisnom formulári má za následok odstúpenie od zmluvy podľa 
OPET . Taktiež nedodržanie, ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedenej v opisnom formulári sa bude 
požadovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ 
neodoberie traktor a vystaví negatívu referenciu. Objednávateľ je v uvedených prípadoch oprávnený nezaplatiť a vrátiť traktor 
dodávateľovi.

Dodávateľ a objednávateľ pri preberaní a odovzdávaní traktora spíšu odovzdávací/ preberací protokol.Objednávateľ uhradí 
faktúru do 15 dní po riadnom dodaní a sfunkčnení traktora. Požaduje sa, aby  faktúra bola doručená objednávateľovi na 
adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

Požaduje sa , aby bol tovar nový, nepoužitý a vyrobený v roku 2017.  

Vrátane bezplatného záručného servisu a dopravných nákladov s tým spojených minimálne počas 24 mesiacov, t.j. 2 roky odo
dňa podpísania odovzdávajúceho/preberacieho protokolu. Požadovaný nástup mobilného servisného zásahu do 24 hodín od 
akéhokoľvek nahlásenia poruchy na miesto kde sa nachádza stroj.

Vrátane zabezpečenia komplexného záručného a po záručného servisu aj po uplynutí záručného servisu, počas celej 
životnosti stroja.

Záručná prehliadka po 500 MtH (práca a dojazd servisného technika ) v cene stroja

Predĺžená záruka na 24 mesiacov/2000 motohodín (priemer) na celý stroj

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Obec: Žiar nad Hronom
Ulica: A. Dubčeka 380/45

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: 1
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 59 415,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, 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.
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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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 03.02.2017 10:56:01

Objednávateľ:
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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