
Kúpna zmluva č. Z201922177_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ledrov, spol. s r.o.
Sídlo: Schreiberova 369, 02061 Lednické Rovne, Slovenská republika
IČO: 31635041
DIČ: 2020442105
IČ DPH: SK 2020442105
Číslo účtu:
Telefón: 0910951882

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: REDOX, s.r.o.
Sídlo: A.S. Jegorova 2, 98401 Lučenec, Slovenská republika
IČO: 36052981
DIČ: 2020082427
IČ DPH: SK2020082427
Číslo účtu: SK49 0200 0000 0027 0709 8151
Telefón: 0908937833

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vozidlo na zber a prepravu odpadu
Kľúčové slová: vozidlo, zber odpadu, nové, finančný prenájom
CPV: 34144510-6 - Vozidlá na smeti; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Vozidlo na zber a prepravu odpadu - nové

Funkcia

Vozidlo na zber a prepravu odpadu - nové

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Vozidlo na zber a prepravu s rotačným systémom 
lisovania ks 1

Výkon motora kW 180 185

Celková hmotnosť kg 18000 19000

Objem nadstavby m3 16 17

Rok výroby rok 2019

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Podvozok:

Konfigurácia náprav: 4x2

Motor: štvortaktný dieselový

Kabína: trojmiestna; sedadlo vodiča odpružené; klimatizácia

Emisná norma: zodpovedajúca zákonnej úprave v deň odovzdania
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Farba kabíny: Oranžová RAL 2011

Výstražné oranžové majáky 2 ks

Nadstavba:

Nadstavba s rotačným systémom lisovania: v súlade s normou STN EN 1501-1

Ovládanie nadstavby z kabíny: dotykový displej s integrovaným monitorom zadnej kamery

Pomer stláčania odpadu: minimálne 1:6

Nová nadstavba musí byť pevne namontovaná na rám 
podvozku áno

Kamerový systém na sledovanie priestoru za vozidlom s 
monitorom v kabíne áno

Bezpečnostné zadné stupačky na prevoz obsluhy áno

Krytovanie nadstavby Eloxované hliníkové plechy

Vyklápač umiestnený vzadu áno

Zadné veko nadstavby s univerzálnym vyklápačom 
deleným zber nádob 110 – 1100 litrov

Ovládanie na obidvoch stranách vyklápača páčkami každá polovica ovládaná samostatne

Rozpojenie a spojenie obidvoch polovíc vyklápača 
hydraulickým valcom podľa typu nádob áno

Montáž vyklápača na nadstavbu podľa normy DIN 
30731, pripojený 6 ks skrutkami a hydraulickými 
rýchlospojkami

z dôvodu meniteľnosti medzi zberovými vozidlami - 2 ks výstražné 
majáky umiestnené vzadu na nadstavbe

Farba vyklápača Oranžová RAL 2011

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Zaškolenie obsluhy v počte min. 3 osôb s odovzdaním sprievodnej dokumentácie v jazyku slovenskom pozostávajúcej z 
návodov na obsluhu a údržbu a servisnej dokumentácie k podvozku nákladného automobilu a nadstavbám.

Zabezpečenie montáže na podvozok a zaškolenie obsluhy. Stroj musí spĺňať podmienky pre prevádzku na pozemných 
komunikáciách v SR podľa platných právnych noriem vrátane hygienických.

Záruka: min. 24 mesiacov na kompletný stroj a jeho vybavenie. Zabezpečenie záručného a pozáručného servisu.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Kupujúci požaduje do 7 dní od uzatvorenia zmluvy zaslať produktový (technický) list (katalóg) vozidla, resp. doklady o 
výkonových parametroch vozidla (podvozku) a nadstavby na posúdenie, či ponúkaný predmet spĺňa technické parametre a 
požiadavky Kupujúceho uvedené v technických vlastnostiach.

Zmluvné strany sa dohodli na pokute z omeškania dodávky tovaru vo výške 1 000,-€ za každý deň omeškania s jeho riadnym 
plnením. Omeškanie s riadnym plnením zmluvy so strany predávajúceho sa považuje za podstatné porušenie KZ a dáva 
kupujúcemu nárok na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie kupujúceho od tejto KZ z dôvodu porušenia povinností predávajúceho nezrušuje právo kupujúceho na úhradu 
zmluvných pokút vzniknutých do času odstúpenia od tejto KZ. Účinky odstúpenia od tejto KZ nastávajú doručením oznámenia 
o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Termín dodania predmetu zmluvy do miesta plnenia je najneskôr 31.08.2019. Od tejto lehoty sa počítajú sankčné postihy pre 
predávajúceho.

Medzi závažné porušenie zmluvy, pri ktorom si kupujúci vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prospech kupujúceho patrí: 
1. oneskorenie dodávky 2. nesplnenie akejkoľvek požiadavky na technickú špecifikáciu .

Obstarávanie dopravného prostriedku je formou finančného prenájmu (leasingu) na základe zmluvy o finančnom prenájme 
vrátane kúpnej ceny po skončení lízingu, ktorý sprostredkuje kupujúci za podmienok: a) ceny predmetu zmluvy (auta ako 
celku): max. 150 730,- Eur bez DPH, b) akontácia kupujúceho: maximálne 28.330,- Eur bez DPH c) návrh mesačnej splátky 
maximálne: 72 x 1 700,-€ bez DPH s možnosťou finančnej korekcie vypočítanej z celkovej ceny predmetu zákazky.

Vlastníkom vozidla sa stáva Objednávateľ uhradením poslednej splátky (teda celej sumy vozidla).

Lehota plnenia: 20.7.2019 - 31.8.2019

Množstvo: 1,00 ks, celý predmet zákazky - ide o jeden logicky, vecne a funkčne prepojený celok, nie je možné podať ponuku 
na časť predmetu obstarávania
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Maximálna výška zdrojov (PHZ): 150 730,00 EUR bez DPH

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Púchov
Obec: Lednické Rovne
Ulica: 31635041

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.07.2019 12:00:00 - 31.08.2019 12:00:00

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 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: 150 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 180 000,00 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 17.07.2019 12:38:03

Objednávateľ:
Ledrov, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
REDOX, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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