Kúpna zmluva č. Z20229323_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
37915568
2021764767
SK2021764767
IBAN: SK5081800000007000510133
0326509345

Dodávateľ:
Obchodné meno:

TR TECHNIC s.r.o.

Sídlo:

39, 08621 Lukavica, Slovenská republika

IČO:

45906114

DIČ:

2023124785

IČ DPH:

SK2023124785

Bankové spojenie:

IBAN: SK28 0200 0000 0028 1804 9651

Telefón:

+421907665455

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Drobná mechanizácia

Kľúčové slová:

krovinorez, miešadlo na maltu, reťazová píla, sekacie kladivo

CPV:

16300000-8 - Žacie mechanizmy; 31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje;
42650000-7 - Pneumatické alebo motorové ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Tlakový čistič
2. Krovinorez
3. Uhlová brúska
4. Sada vrtákov
5. Set aku náradia
6. Rozbrusovačka
7. Aku vŕtačka / skrutkovač
8. Aku kombinované kladivo
9. Príklepová vŕtačka
10. Zváračka s príslušenstvom
11. Prístroj na zdvíhanie a preklápanie sudov
12. Optický nivelačný prístroj
Položka č. 1:

Tlakový čistič

Funkcia
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Tlakový čistič zabezpečujúci samostatné vysokotlakové čistenie nezávislé od externých prúdových zdrojov.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Tlakový čistič

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Systém batérií

min. 36 V

Prietok (l/h)

min. 320 - 400

Teplota vody na prívode (°C)

min. 60

Pracovný tlak (bar/MPa)

70 - 110 / 7 - 11

Max. tlak (bar/MPa)

min. 150 / 15

Príkon (kW)

min. 1,6

Typ batérie

Lítium-iónová

Napätie (V)

min. 36

Kapacita (Ah)

min. 7,5

Počet potrebných batérií (Kus(y))

min. 2

Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)

min. 30 (7,5 Ah)

Rozmery (d x š x v) (mm)

min. 380 x 370 x 930

Maximum

Presne
1

Batéria súčasťou balenia
Výbava:
akumulátor (min. 36V/7,5 AH batéria 2 ks)
Nabíjačka, 36 V batéria, rýchla nabíjačka (2 ks)
Vysokotlaková pištoľ
Vysokotlaková hadica

min. 10 m

Pracovný nadstavec

min. 840 mm

Trojitá a rotačná tryska
Typ: HD 4/10 AKKU-HD C Bp
Položka č. 2:

Krovinorez

Funkcia
Krovinorez na orez drevín.
Technické vlastnosti

Jednotka

Krovinorez

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Zdvihový objem

min. 41,6 cm3

Výkon (kW/k)

2,0/2,7 kW / k

Hmotnosť

7,7 kg

Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A))

100

Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A))

112

Vibrácie rukoväte ľavá/pravá

5,2/4,9 m/s2

Celková dĺžka bez rezného nástroja

min.1,68 m

Objem palivovej nádržky

min. 0,75 l

2-MIX/4-MIX-Motor

2-MIX

hnací hriadeľ

pevný

komplet:

žací list na trávu, žacia hlava

Typ: FS 260 C-E
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Minimum

Maximum

Presne
4

Položka č. 3:

Uhlová brúska

Funkcia
Drobná mechanizácia.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Uhlová brúska

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Typ spínača

Pádlový spínač

Priemer kotúča

min. 125 mm

Typ motora

Uhlíkový

Rapid STOP

áno

Zdroj energie

AC

Čas brzdenia (< sek.)

2,5

Typ balenia

Plastový kufor IMPACT príp. ekvivalent

Napätie AC (V)

220 - 240

Presne
2

Obsah balenia:
uhlová brúska s AVS
rýchlouvolňovací bezpečnostný kryt
postranná rukoväť AVS
matice (FIXTEX, príp.ekvivalent)
príruba
kábel

min. 4 ,

kufrík
Typ: 1250W s Rapidstop kit
Položka č. 4:

Sada vrtákov

Funkcia
Sada vrtákov - 17 ks
Technické vlastnosti

Jednotka

Sada vrtákov - 17 ks v bal.

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

vrták 5 x 110 mm
vrták 6 x 110 mm
vrták 6 x 160 mm
vrták 8 x 110 mm
vrták 8 x 160 mm
vrták 8 x 210 mm
vrták 10 x 110 mm
vrták 10 x 160 mm
vrták 10 x 210 mm
vrták 12 x 160 mm
vrták12 x 260 mm
vrták 14 x 160 mm
vrtáky, uchytenie SDS PLUS
Sekáče uchytenie SDS PLUS
- sekáč špicatý

140 mm, 250 mm
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Minimum

Maximum

Presne
3

- sekáč plochý

20 x 140 mm, 20 x 250 mm, 40 x 250 mm

Sada vrtákov v hliníkovom kufríku
Položka č. 5:

Set aku náradia

Funkcia
Set aku náradia
Obsah balenia: 4-režimové kladivo, aku vŕtačka bez príklepu-kompaktná, aku rázový uťahovák-kompaktný, chvostová píla,
okružná píla na drevo a plasty 55 mm, 5 Ah Akumulátor, rýchlonabíjačka, taška na zips
Typ: M18 Fuel Set M18PP5B-502B
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Set aku náradia

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

4-režimové kladivo:
Celokovová skriňa prevodovky
4 režimy prevádzky: vŕtacie kladivo, kladivo, vŕtačka a
variolock
bezpečnostný mechanizmus AUTOSTOP™ a
mechanická spojka
4-režimová prevádzka: vŕtacie kladivo, obyčajné kladivo,
iba otáčanie a voliteľná pracovná poloha sekáča
(variolock)
Typ: SDS-plus M18 FH
Bezuhlíkový motor
Flexibilný systém napájania
Aku vŕtačka bez príklepu - kompaktná:
- Kompaktná vŕtačka/skrutkovač s bezuhlíkovým
motorom

max. dĺžka 165 mm

- kovové skľučovadlo
- Moment 60 Nm
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti preťaženiu
náradia aj batérie
- Batériový modul REDLITHIUM ION™
- Celokovová otočná spona na remeň
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
Typ: M18 CBLDD
Aku rázový uťahovák - kompaktný:
- dĺžka

max. 130 mm

- bezuhlíkový motor
- celokovoá prevodovka a prevody
- moment 180 Nm, 3 400 otáčok, 4 200 rázov za minútu
- Flexibilný systém napájania
Typ: M18 CBLID 1/4
Chvostová píla:
- Bezuhlíkový motor
- Kovom vystužené pripojenie akumulátora
- Zabudované LED svietidlo
- Nastaviteľná pätka pre optimalizované použitie
pílových plátkov
- Integrovaný ukazovateľ stavu nabitia akumulátora
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Maximum

Presne
3

- Flexibilný systém napájania
Typ: M18 FSZ FUEL
Okružná píla na drevo a plasty :
- rozmer

55 mm

- Kontrola jednotlivých článkov
- Kapacita úkosu

50°

- Odolná horčíková konštrukcia horného a dolného
vedenia kotúča
- Zabudovaný odfukovač prachu
- Hák na zavesenie náradia
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo
- Flexibilný akumulátorový systém
Typ: M18 CCS55 FUEL
Položka č. 6:

Rozbrusovačka

Funkcia
Rozbrusovačka
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Rozbrusovačka

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Zdvihový objem

min. 98,5 cm3

Výkon (kW/k)

min. 5,0/6,8 kW / k

Hmotnosť

min. 12,7 kg

Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A))

101

Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A))

113

Hladina vibrácií ľavá/pravá

6,5/3,9 m/s2

Rozbrusovací kotúč

min. 400 mm

Maximálna hĺbka rezu

145 mm

Celková dĺžka

min. 89,0 cm

Antivibračný systém

áno

Vodná prípojka

áno

Napínanie klinového remeňa

áno

Dekompresný ventil/kompenzátor

áno

Dlhodobý systém vzduchového filtra

áno

Maximum

Presne
1

Typ: TS 800
Položka č. 7:

Aku vŕtačka / skrutkovač

Funkcia
Aku vŕtačka / skrutkovač
Technické vlastnosti

Jednotka

Aku vŕtačka / skrutkovač, vrátane 2 ks batéria, nabíjačka

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Obsah balenia:
1x aku vŕtačka / skrutkovač
1x kufor na náradie
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Minimum

Maximum

Presne
2

otáčky

min. 0 – 550 / 0 – 1 800 ot. / min

Ukazovateľ stavu nabitia a LED osvetlenie
Celokovová otočná spona na opasok
Flexibilný systém napájania
Systém / napätie

min. M18 (18V)

Príklep

nie

Typ akumulátora

Li-ion

Max. krútiaci moment [Nm]

82

Max. priemer vŕtania do dreva [mm]

76

Max. priemer vŕtania do oceli [mm]

13

Nastavenie rýchlosti [počet stupňov]

2

Skrutky do dreva [mm]

min. 6

Typ: M18 BLDD2-0X
Položka č. 8:

Aku kombinované kladivo

Funkcia
Aku kombinované kladivo
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Aku kombinované kladivo s dvoma kusmi batérie a
nabíjačkou

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Maximum

Presne
1

Príklepový vŕtacie akumulátorové kladivo
Li-ion technológia
Vŕtanie - Príklep - Sekanie
SDS+ uchytenie - Vymeniteľné
Indikátor stavu nabitia batérie
Dĺžka

min 353 mm

Nastavenie sekáča

min. 40 polôh

Rozmery: (D x Š x V)

min. 353 x 85 x 213 mm

Max. priemer do ocele

13 mm

Max. priemer do betón

24 mm

Max. priemer do drevo

27 mm

Napätie

18 V

Otáčky

0 - 950 / voľnobežné

Obsah kompletu:
Rýchloupínacie skľučovadlo (13 mm ) ,
Rýchloskľučovadlo (SDS-Plus), Hĺbkový doraz
Typ: DHR243Z Li-ion 18V SDS PLUS
Položka č. 9:

Príklepová vŕtačka

Funkcia
Príklepová vŕtačka
Technické vlastnosti

Jednotka

Príklepová vŕtačka

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Príkon

705 W
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Minimum

Maximum

Presne
2

nastaviteľná rýchlosť

pravo-ľavý chod

možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní
kovové rýchloupínacie skľúčidlo

13 mm

priemer upínacieho krku

43 mm

kábel

4m

Typ motora

uhlíkový

Systém

Elektrický/Káblový

Hmotnosť

max 1,9 kg

Kapacita skľučovadla (mm)

13

Max. počet príklepov:

48000/min

Max. priemer vŕtania do betónu

15 mm

Max. priemer vŕtania do muriva

16 mm

Max. priemer vŕtania do dreva

30 mm

Max. priemer vŕtania do ocele

13 mm

Napätie AC (V)

220 - 240

Max. otáčky bez zaťaženia

3000/min

Obsah balenia:

skľúčovadlo, prídavná rukoväť, hĺbkový doraz, kábel.

Položka č. 10:

Zváračka s príslušenstvom

Funkcia
Zváračka s príslušenstvom
Technické vlastnosti

Jednotka

Zváračka s príslušenstvom

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Menovité vstupné napätie

AC230V15% 50/60HZ

Menovitý vstupný výkon

8.14 KVA

Rozsah zváracieho prúdu

10 ~ 160 A

Rozsah zváracieho napätia

11 ~ 23 V

Priložená ochranná trieda

21S

Hluk

<70 db

Rozmery

min. 502 x 225 x 375 mm

Súčasť invertoru:

zvárací horák 3m, zemniaci kábel.

Položka č. 11:

Minimum

Maximum

Presne
1

Prístroj na zdvíhanie a preklápanie sudov

Funkcia
Prístroj na zdvíhanie a preklápanie sudov
Technické vlastnosti

Jednotka

Prístroj na zdvíhanie a preklápanie sudov

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Nosnosť

min. 350 kg

Výška zdvihu

min. 1400 mm

Celková šírka

max. 1070 mm

Celková výška

max. 2020 mm

Celková dĺžka

max.1240 mm

Popis:

zdvíhanie a preklápanie sudov s objemom 200 l
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Minimum

Maximum

Presne
1

Typ:

PL 1400

Položka č. 12:

Optický nivelačný prístroj

Funkcia
Optický nivelačný prístroj
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Optický nivelačný prístroj

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Merná jednotka:

360 stupňov

Zväčšenie

20 x

Presnosť nivelácie

3 mm na 30 m

Pracovný dosah

až do 60 m

Ochrana proti prachu a striekajúcej vode

IP 54

Pracovná teplota:

-10 – 50 °C

Skladovacia teplota:

-20 – 70 °C

Maximum

Presne
1

Cieľový kolimátor
Päťboký hranol
Veľké zaostrovacie tlačidlo na jednoduché vyrovnávanie
Objektív s vysokou svetelnosťou pre ostrý obraz cieľa
(meracia lata)
Plynulé nastavovanie stupňov/uhlov prostredníctvom
klznej spojky
inbusový kľúč, kufor na prenášanie, nastavovací trn, ochrana na
šošovku, olovnica, statív BT 160, Lata GR 500 5m

Obsah balenia:

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia - stredisko Trenčín.
Vrátane inštalácie na mieste plnenia.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje predložiť oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ pri stanovaní jednotkovej ceny, do ceny zahrnie dopravné náklady na dodanie predmetu zákazky a všetkých
súvisiacich nákladov a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.
Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý tovar v originálnom balení, 1. akostnej triedy, spolu so záručnými listami a
certifikátmi.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími výkonnostnými parametrami, ako sú uvedené v technickej
špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, objednávateľ
požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s deklarovateľnou úplne identickou špecifikáciou. Objednávateľ si na základe
podrobného porovnania vyhradzuje právo rozhodnúť, či predkladaný ekvivalent spĺňa požadované vlastnosti.
Rovnocenný ekvivalent objednávateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické
použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a požadovaného účelu špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov
objednávateľa.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ do 3
pracovných dní po účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje
predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požiadavky na
ekvivalentný produkt, špecifikované dodávateľom pri zadaní zákazky.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
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Ak Dodávateľ nedodá tovar v opísanom rozsahu podľa zmluvy a technických vlastností predmetu alebo v stanovenom termíne
dodania podľa zmluvy, za cenu ním uvedenú, objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške
10% zo zmluvnej ceny predmetu.
Dodávateľ je povinný predložiť najneskôr v deň odovzdania tovaru objednávateľovi záručný list, návod na obsluhu a ostatnú
dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom jazyku, príp. českom jazyku.
Dodávateľ poskytuje záruku na tovar na dobu 24 mesiacov.
Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie
zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska
(OPET).
Záručný a pozáručný servis.
Dodávka tovaru dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej
položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky
položky bez DPH, s DPH.
Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu
DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia.
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
Dodávateľ objednávateľovi preukáže, že má v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v
súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ak k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 5 dní od Momentu uzavretia Zmluvy
môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:
Obec:
Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
02.09.2022 08:00:00 - 20.09.2022 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celok

Požadované množstvo:

1,0000

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: 8 199,99 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 839,99 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.
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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 Z20229323

V Bratislave, dňa 30.08.2022 13:56:01
Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
TR TECHNIC s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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