
B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

Číslo zmluvy predávajúceho : Číslo zmluvy kupujúceho:

KÚPNA ZMLUVA
uzatváraná podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a § 45 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predávajúci:
Sídlo:
Právna forma: 
Zapísaný v:

Zastúpená:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

I .
Zmluvné strany 

COREKTA plus, s.r.o.
Námestie SNP 3/602, 960 01 Zvolen
spoločnosť s ručením obmedzeným
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
vložka č.: 11331/S, oddiel: Sro
Ing. Ján Danko
36646156
2022133355
SK2022133355
ČSOB
4003531112/7500

(ďalej len „Predávajúci")

Kupujúci:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Mesto Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor
00316075
2021115052
OTP Banka Slovensko, a.s. 
15052831/5200

(ďalej len „Kupujúci")
II.

Úvodné ustanovenia

1. Predávajúci je úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži „Zariadenia pre zberný dvor na 
separovaný zber komunálneho odpadu v meste Fiľakovo“.

2. Podkladom na uzatvorenie tejto kúpnej zmluvy je výsledok procesu verejného obstarávania.

III.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa zariadení pre zberný dvor na separovaný zber 
komunálneho odpadu v meste Fiľakovo vrátane manuálov, technickej dokumentácie, uvedenia do 
prevádzky a inštruktáže obsluhy a servisu (ďalej len „predmet zmluvy“).

2. Tovar, ktorý je predmetom zmluvy, je špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy.

3. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zaväzuje dodať predmet



COREKTA plus, s.r.o., Námestie SNP 3/602, 960 01 Zvolen IČO: 36 646 156 

zmluvy a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo.

4. Predmet zmluvy bude odovzdaný jeho úplným dodaním, inštaláciou, odskúšaním, inštruktážou 
obsluhy a prebratím Kupujúcim.

5. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

IV.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v súlade s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy.

2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať Časť 2 predmetu zmluvy Kupujúcemu najneskôr do 60 dní odo 
dňa účinnosti tejto zmluvy.

3. Miestom dodania predmetu zmluvy je mesto Fiľakovo.

4. Deň doručovania predmetu zmluvy písomne alebo elektronicky oznámi predávajúci Kupujúcemu 
minimálne 3 pracovné dni vopred. Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy v oznámenom 
termíne.

5. Doručenie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom zodpovednej osoby Kupujúceho na 
príslušnom dodacom liste.

6. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Predávajúceho na zjavné vady zrejmé už pri 
doručení tovaru.

7. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť podmienky vhodné pre inštaláciu, odskúšanie a prevádzku 
predmetu zmluvy podľa písomných pokynov predávajúceho, a to najmä:

• miesto pre inštalovanie a prevádzku predmetu zmluvy,
• médiá potrebné pre prevádzku predmetu zmluvy

V prípade, že kupujúci nezabezpečí vhodné podmienky na inštaláciu, odskúšanie a prevádzku 
predmetu zmluvy, sa tovar považuje za prebratý dňom jeho doručenia Kupujúcemu.

8. Predávajúci sa zaväzuje uskutočniť inštruktáž zamestnancov Kupujúceho pre prevádzku 
jednotlivých prístrojov v priestoroch Kupujúceho v počte a rozsahu špecifikovanom pri jednotlivých 
prístrojoch.

9. Po prebratí predmetu zmluvy Predávajúci vyhotoví preberací protokol. Kupujúci po prebratí 
predmetu zmluvy preberací protokol písomne potvrdí.

V.
Kúpna cena

1. Kúpna cena za Časť 2 predmetu zmluvy je stanovená vo výške

cena bez DPH: 116.900,00,- EUR

DPH: 23.380,00,- EUR

celková cena s DPH: 140.280,00,- EUR

Slovom: Jednosto štyridsaťtisícdvestoosemdesiat eur vrátane DPH

2. Ďalšie náklady, ako dopravu a prípadné preclenie predmetu zmluvy a jeho doručenie Kupujúcemu, 
inštaláciu a inštruktáž obsluhy zabezpečuje Predávajúci na vlastné náklady.



VI.
Platobné podmienky

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle čl. V. tejto zmluvy na 
základe doručenej faktúry.

2. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list s detailným položkovým rozpočtom a preberací 
protokol. Faktúra musí obsahovať ITMS kód projektu a názov projektu.

3. Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry do sídla Kupujúceho.

4. Ak Predávajúci neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj, je to dôvod na vrátenie faktúry 
bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po 
preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Kupujúceho.

VII.
Záručná doba, servis a zodpovednosť za chyby

1. Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať servisné služby predmetu zmluvy, a to na 
technické prehliadky, údržbu a opravy.

2. Predávajúci sa zaväzuje v prípade poruchy jednotlivých častí predmetu zmluvy zabezpečiť ich 
opravu maximálne do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia poruchy. V prípade nemožnosti 
odstrániť poruchu sa zaväzuje na dobu opravy poskytnúť náhradu za opravovaný predmet zmluvy.

3. Predávajúci zodpovedá za vady predmetu zmluvy podľa čl. III. tejto zmluvy po dobu 24 mesiacov od 
protokolárneho prebratia celého predmetu zmluvy Kupujúcim. Záručná doba neplynie po dobu, po 
ktorú Kupujúci nemôže užívať predmet zmluvy pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.

4. V prípade vady predmetu zmluvy počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie 
vady a Predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. Predávajúci nezodpovedá za vady, 
ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy hrubou nedbanlivosťou Kupujúceho, jeho konaním v 
rozpore s inštrukciami ohľadne používania predmetu zmluvy, neodbornou prevádzkou, obsluhou a 
údržbou alebo používaním v rozpore s návodom na použitie.

5. Kupujúci za zaväzuje, že nároky z vád predmetu plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po ich 
zistení písomnou formou oprávnenému zástupcovi Predávajúceho.

6. Kupujúci je oprávnený v prípade vadného plnenia požadovať:

a) odstránenie vád opravou predmetu zmluvy, ak sú opraviteľné,
b) dodanie chýbajúceho množstva alebo časti,
c) výmenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vád.

7. Právo voľby uplatneného nároku podľa bodu 6 písm. a), b), c) musí Kupujúci uviesť v písomne 
uplatnenej reklamácii. V opačnom prípade má právo voľby Predávajúci.

8. Postup pri reklamácii predmetu zmluvy sa ďalej riadi záručnými podmienkami a príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných predpisov.

VIII.
Ostatné dojednania

1. Predávajúci prehlasuje, že tovar je nový, nepoužívaný a nie je zaťažený právami tretích osôb.

2. Predávajúci je povinný:

a) dodať predmet zmluvy Kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, 
v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne,

b) pred odovzdaním predmetu zmluvy zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu,



COREKTA plus, s.r.o., Námestie SNP 3/602, 960 01 Zvolen IČO: 36 646 156 

zabezpečiť ich inštaláciu, inštruktáž obsluhy a predviesť funkčnosť,

c) strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami, 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku z 
ktorého je predmet tejto zmluvy financovaný, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:

a) Ministerstvo životného prostredia a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho splnením podmienok podľa čl. III ods. 5 
tejto zmluvy.

4. Kupujúci je povinný:

a) prebrať predmet zmluvy v deň určený Predávajúcim v oznámení podľa článku IV. 
ods. 4 a 9. V prípade neprebratia tovaru Kupujúcim bez udania dôvodu sa tovar 
považuje za prebratý jeho doručením Kupujúcemu.

b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. zmluvy.

5. Ak predávajúci zmení subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, 
ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Kupujúcemu 
zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka 
návrh na zmenu,

b) navrhovaného subdodávateľa,
c) predmety subdodávok,
d) doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu 

spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov“.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je  povinný pred podpisom zmluvy vinkulovať 
na bankovom účte Kupujúceho finančné prostriedky vo výške 15% z kúpnej ceny 
vrátane DPH ako Výkonovú záruku podľa vzoru vinkulácie, ktorý je Prílohou č. 3 tejto 
zmluvy.
Kupujúci je  do desiatich kalendárnych dní po kompletnom dodaní predmetu zmluvy 
povinný vrátiť Predávajúcemu na jeho účet Výkonovú záruku v plnej výške, resp. ak bola 
uplatnená zmluvná pokuta, zníženú o takto uplatnenú výšku zmluvnej pokuty 
z Výkonovej záruky.

7. Za nedodržanie požadovaného termínu dodania predmetu zmluvy podľa bodu IV.2 tejto 
zmluvy, má Kupujúci voči Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR 
vrátane DPH za každý započatý deň omeškania, maximálne však do výšky zloženej 
Výkonovej záruky podľa bodu VIII.6 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa 
tohto odseku nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu spôsobenej škody. Predávajúci 
je povinný túto zmluvnú pokutu kupujúcemu zaplatiť, pričom Kupujúci má zároveň voči 
Predávajúcemu právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Ak Predávajúci po 
podpise tejto zmluvy a pred začatím dodávky predmetu zmluvy odstúpi od tejto zmluvy z



dôvodov na strane Predávajúceho, je  povinný bez vyzvania zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú 
pokutu vo výške Výkonovej zábezpeky.

8. Ak Predávajúci neodstráni reklamované nedostatky predmetu zmluvy do 15 kalendárnych 
dní od uplatnenia reklamácie, ak sa termín odstránenia zistených nedostatkov nedohodne 
písomne inak, je Predávajúci povinný bez vyzvania zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu 
vo výške 1 000,- EUR za každý zistený nedostatok a deň omeškania odstránenia závady. 
Kupujúci má zároveň voči Predávajúcemu právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú 
pokutu.

9. Ak Predávajúci neuhradí ktorúkoľvek zmluvnú pokutu v riadnom termíne, Kupujúci má 
právo na úhradu zmluvnej pokuty z Výkonovej záruky. Ak Predávajúci nedoplní takto 
znížený objem Výkonovej záruky do výšky podľa bodu VIII.6 tejto zmluvy do 5 
kalendárnych dní od jeho zníženia vykonaním úhrady zmluvnej pokuty alebo ak Predávajúci 
mešká s plnením zmluvy podľa stanoveného termínu v bode VI.2 tejto zmluvy o viac ako 15 
kalendárnych dní z dôvodov na strane Predávajúceho, Kupujúci má právo vypovedať 
zmluvu Predávajúcemu, pričom zostávajúci objem Výkonovej záruky prepadá v prospech 
Kupujúceho ako zmluvná pokuta za nedokončenie dodávky predmetu zmluvy.

10. V prípade odstúpenia od zmluvy v zmysle článku IX bod 2. z dôvodov na strane 
Predávajúceho objem Výkonovej záruky prepadá v prospech Kupujúceho ako zmluvná 
pokuta za nedokončenie dodávky predmetu zmluvy.

11. Predávajúci výslovne prehlasuje, že sú mu známe všetky podmienky dodávky predmetu 
zmluvy, rovnako ako situácia a prístup na miesto dodania predmetu zmluvy a tiež všetky 
skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre dodanie predmetu zmluvy. Dodatočné požiadavky 
Predávajúceho, ktoré vyplývajú z týchto dôvodov, nebudú uznané.

IX.

Doba trvania a zánik zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia 
všetkých nárokov voči druhej strane.

2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany 
adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné 
okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po 
jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.

3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä:
a) omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu plnenia oproti dohodnutému termínu 

plnenia o viac 15 kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie 
ospravedlňoval (vyššia moc),

b) ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,
c) Predávajúci dodá Kupujúcemu predmet plnenia takých parametrov, ktoré sú v rozpore 

s touto zmluvou,
d) Kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní.



e) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok predávajúceho, resp. 
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup 
predávajúceho do likvidácie.

f) Porušenie povinnosti Predávajúceho podľa článku VIII., bod 5 tejto zmluvy.
g) Nesplnenie záväzku predávajúceho odstrániť reklamovanú závadu predmetu zmluvy 

po dobu dlhšiu ako 15 kalendárnych dní po určenom termíne jej odstránenia.

4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 
pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania 
zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo 
ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, 
atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej 
moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú 
o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia 
o odstúpení druhej zmluvnej strane.

X
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:

a) príloha č. 1 - cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky
b) príloha č. 2 - zoznam a kontaktné údaje servisných technikov pre jednotlivé zložky 

prístrojového komplexu
c) príloha č. 3 - výkonová zábezpeka

2. Zmluva môže byť podpísaná Kupujúcim po schválení Návrhu zmluvy orgánom poskytujúcim 
nenávratný finančný príspevok, z ktorých je predmet zmluvy spolufinancovaný.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva je uzavretá jej 
podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá 
spočíva v tom, že dôjde k odsúhlaseniu procesu výberu Zhotoviteľa predmetu zmluvy a zverejnením 
Zmluvy v zmysle zákona. V prípade, že proces výberu nebude akceptovaný má Objednávateľ právo 
od plnenia zmluvy odstúpiť, pričom toto jednostranné odstúpenie nezakladá žiadne právo 
Zhotoviteľovi na plnenie nákladov spojených s týmto verejným obstarávaním.

4. Zmluva nadobúda účinnosť deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, ktorého 
prevádzkovateľom je Úrad vlády SR.

5. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, obojstranne odsúhlasených 
oboma zmluvnými stranami.

6. Zmluva je vyhotovená a podpísaná v šiestich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží Kupujúci 
štyri a Predávajúci dve vyhotovenia.

7. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej 
republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany 
snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa 
zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto 
zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.



8. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo 
i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa 
niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane, a to bez 
zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce 
alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho 
pripájajú svoje podpisy.

10. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.

za Predávajúceho za Kupujúceho



Cena pre časť 2

Cena pozostáva z:
Ceny za tovar bez DPH: 116 900,00 eur
DPH: 23 380,00 eur
Cena za tovar vrátane DPH 140 280,00 eur
Slovom: Jednosto štyridsaťtisícdvestoosemdesiat eur vrátane DPH

MJ KS JC  b e z  D PH
S p o lu  b e z  
D P H

JC  s D P H
S p o lu  S 
D PH

T ra k to r ks 1 48 810 ,00 48 810,00 58 572 ,00 58 572 ,00

H ákový k o n ta jn e ro v ý  nosič za 
t ra k to r

ks 1 24 350 ,00 24 350,00 29 220 ,00 29 220,00

M a n ip u la čn ý  m a lo tra k to r ks 1 27 300 ,00 27 300,00 32 760 ,00 32 760,00

Čelný nakladač na m a n ip u la čn ý  
m a lo tra k to r

ks 1 5 990 ,00 5 990,00 7 188,00 7 188,00

K o n ta jn e r naťahovací -  u rče n ý  p re  

ko n ta jn e ro v ý  nosič
ks 5 2 090 ,00 10 4 50 ,00 2 508,00 12 540,00

SPOLU ČASŤ 2: 116 900,00 140 280,00

Zvolen dňa:

, íng. Ján Danko 
¿onateľ spoločnosti

Pozn. Všetky položky, ako aj ich súčet bude zaokrúhlený matematicky na dve desatinné miesta.



Príloha č. 1 ku Kúpnej zmluve

Cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky

CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA:

Cena pozostáva z:

Ceny za tovar bez DPH: 116 900,00 eur
DPH: 23 380,00 eur
Cena za tovar vrátane DPH 140 280,00 eur
Slovom: Jednosto štyridsaťtisícdvestoosemdesiat eur vrátane DPH

MJ KS JC b e z  D P H
S p o lu  b e z  

DPH
JC s  DPH

S p o lu  s 

DPH

T ra k to r ks 1 48  810 ,00 48 810 ,00 58 572,00 58 572,00

H ákový k o n ta jn e ro v ý  nosič za 

t ra k to r
ks 1 24 350,00 24 350 ,00 29 220,00 29 220,00

M a n ip u la čn ý  m a lo tra k to r ks 1 27 300,00 27 300 ,00 32 760,00 32 760,00

Čelný nakladač na m an ip u la čn ý  

m a lo tra k to r
ks 1 5 990 ,00 5 990 ,00 7 188,00 7 188,00

K o n ta jn e r naťahovací - u rče n ý  pre 

k o n ta jn e ro v ý  nosič
ks 5 2 090 ,00 10 450 ,00 2 508 ,00 12 540 ,00

SPOLU: 116 900,00
:

140 280,00



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

Manipulačný malotraktor 

Traktor KUBOTA B2530 HD
-  Kabína
- Kúrenie
- predný hydraulický záves
-  predný vývodový hriadeľ 2500 ot/min
- technické osvedčenie

Technická špecifikácia B2530 HDBS 4x4:
- Tichý, úsporný, diesel, vodou chladený 3 -  valcový motor Kubota E-TVCS
- Priame vstrekovanie

-3

- Objem motora 1123 cm
- Výkon motora 21,10 k W /25,00 HP
- Vysoký krútiaci moment
- Otáčky motora 3200 ot/min
- Objem palivovej nádrže 27 L
- 3 stupňový hydrostatický pohon, uzávierka diferenciálu, 4 WD možnosť prepínania 2WD
- Systémom pohonu traktor ovládaný pedálmi,



Mechanická prevádzková brzda v olejovej náplni -  kotúčová 
Ručná parkovacia brzda 
Max. rýchlosť 21,3 km/hod
Pracovná rýchlosť od 0,0 do 21,3 km/hod podľa druhu a podmienok práce
Predná kapota, mriežka chladiča s čistiacim účinkom
Trojbodový záves vzadu kat.l, zdvih 970 kg
Trojbodový záves vpredu kat. 1, zdvih 450 kg
Zadná vývodová hriadeľ 540 ot/min
Medzinápravový (stredný) vývodový hriadeľ 2 500 ot/min
Predná vývodová hriadeľ 2500 ot/min
Vývodové hriadele je možné zapnúť všetky súčasne
Nezávislé vývodové hriadele -  zaradenie pod záťažou cez PTO spojku
Brzda nezávislého vývodového hriadeľa
Štandardný hydraulický systém -  4 spojky vpredu, ovládanie pomocou joysticku, výkon 
čerpadla 35,9 1/min 
Posilňovač riadenia 
Výškovo nastaviteľný volant
Systém riadenia BISPEED -  pri plnom zatočený predných kolies sa predné kolesá začnú 
pohybovať o 60 % rýchlejšie ako zadné -  nevzniká efekt vytláčania prednou nápravou 
Sedadlo s plynulou reguláciou posuvu -  odpružené
Rovná platforma vodiča -  bez stredového tunela -  komfort obsluhy a nastupovania 
Kabína, osvetlenie, kúrenie, uložená na silentblokoch,
Pracovné svetlá vpredu na kabíne
Konštrukcia traktora je od jedného výrobcu ( motor, prevodovka, riadenie, rám, hydraulika), 
všetko vyrába firma KUBOTA
Veľká priechodnosť terénu vďaka svetlej výške 315 mm -  vynikajúca priechodnosť cez
obrubník chodníka
Hmotnosť 955 kg s kabínou
Celková dĺžka stroja 2 835 mm
Životnosť stroja cca 10 500 motohodín



v

Celnv nakladač na manipulačný malotraktor
v

Čelný nakladač Kubota

- Výška zdvihu v čape výložníka 215 cm
- Nosnosť pri zemi 730 kg

o V maximálnej výške 430 kg
- Podkopová hĺbka 15 cm
- Rýchloupínanie nakladača
- Rýchloupínanie náradia 

Lyžica 140 cm
- Paletizačné vidly 1000 mm 

Protizávažie 250 kg 
Ochranný rám prednej masky

o Doprava do miesta používania, zaškolenie obsluhy je v ponúkanej cene.



Traktor

Traktor ZETOR Proxima 100

Technická špecifikácia Traktora Zetor Proxima 100

- traktor štvorkolesový, dvojnápravový 
Pohon všetkých kolies -  4WD

- Kolesá 13,6R24/18,4R34
- Prevádzková hmotnosť 4331 kg
- Traktor dosahuje rýchlosť 40 km/h

Motor:
- dieselový objemu 4,156 1, štvorvalcový preplňovaný, plní emisnú normu TIER IIIB 

Menovitý homologovaný výkon 96 HP (70,4 kW)
- Výfuk motora vyvedený pri pravom stĺpiku kabíny
- Filter motora suchý dvojitá čistiaca vložka 

Palivová nádrž 125 litrov



Prevodovka:
- Mechanická, plne synchronizovaná počet prevodov dopredu/dozadu 20/4 

Prevodovka vybavená reduktorom pre plazivé rýchlosti
- Celkovo 6 plazivých prevodov v rozmedzí od 0,22 -  do 1 km/hod pri nominálnych otáčkach 

traktora
- Z toho 5 plazivých dopredu 1 plazivý prevod dozadu 

1 plazivý prevod 0,22 km/hod dopredu

Predná náprava:
- Je neodpružená výkyvná, s mechanický pohonom predných kolies 4 WD
- Hydrostatické riadenie predných kolies

Automatická uzávierka predného diferenciálu, blatníky predných kolies

Zadná náprava a hydraulika:
- Vývodový hriadeľ- 540 / 1000 ot/min

Koncovky zadného vývodového hriadeľa štandardizované, výmenné 6 a 21 drážkové 
Diferenciál zadnej nápravy elektrohydraulicky ovládaný

- Zdrojom hydraulického tlakového oleja je zubové tlakové čerpadlo o výdatnosti 60 1/min 
3 vonkajšie hydraulické okruhy

Elektrická systém:
- Elektrický systém je 12V,
- Trojpólová zásuvka pre závesné náradia

Zadný trojbodový záves, závesy a príslušenstvo pre prívesy a návesy:
- Trojbodový záves kategórie II. Zdvihová sila 42 kN
- Ramená hydrauliky s rýchloupínačmi
- Pre príves je určený horný záves (- tiahlo) výškovo nastaviteľný
- Zdvíhací spodný záves tzv. AGROHÁK s dvomi výmennými koncovkami -  hák a rozvidlené 

tiahlo
- Vzduchové brzdy pre prívesy a návesy 1 +2-okruhové

Závažie: zadných kolies 250 kg 
Predné závažie 400 kg

Kabína a osvetlenie:
- kabína je uzatvorená, vybavená kúrením, vetraním a klimatizáciou
- Sedačka vodič je  odpružená,
- Sedadlo spolujazdca neodpružené, sklopné, vybavené bezpečnostným pásom, sedadlo 

spolujazdca je zapísané v osvedčení o evidencii traktora
- Traktor je vybavený vyhrievaným zadný oknom a dvomi vyhrievanými vonkajšími zrkadlami
- Predné aj zadné okno je vybavené stieračom a ostrekovačom
- Traktor je vybavený dvomi prednými a dvomi zadnými pracovnými svetlami a jedným 

hľadáčikom
- Pre lepšiu viditeľnosť na čelný nakladač je vybavený strešným oknom



Hákový kontajnerový nosič za traktor

Kontajnerový nosič hákový -  PRONAR T 185

Technické parametre T 185:

Typ nosiča Traktorový náves , hákový, ťahaný

Rám nosiča Zváraný s uzatvorených nosníkov

Prevádzková hmotnosť 2 870 kg

Maximálna celková hmotnosť/užitočná 15 000/ 12 130kg

Podvozok
Vahadlová výkyvná dvojnáprava s hydraulickou 

blokádou zadnej nápravy pri manipulácii 
s kontajnerom -  ovládané z kabíny

Ovládanie kabíny vodiča

Maximálny uhol vyklopenia kontajnera 46 stupňov

Rozchod kolies (mm) 1830 mm

Pneumatiky rozmer 500/50-17 14RPN

Rýchlosť maximálna (km/h) 40 km/hod

Výška háku podľa DIN - nastaviteľná 1450 mm aj 1570 mm

Šírka s kontajnerom 2 550 mm

Rozchod kladiek 1 070 mm

Brzdy Prevádzkové vzduchové, 
ručná mechanická

Zavesenie do spodného agro závesu traktora Otočným okom 50 mm

Hydraulika Napájaná z traktora, rýchlospojky

Použiteľné kontajnery -  dĺžka 4540 -  4907 mm

Kontajnerový nosič dokáže kontajnery naťahovať, skladať, a vyklápať ako korby vlečky. Pri 
vyklápaní musí mať kontajner zadné otváracie čelo alebo dvere.



Ďalšia výbava v cene:
- blatníky, podporné parkovacie kliny
- Zadný presuvný nárazník podľa dĺžky kontajnera
- hydraulická podporná noha

Kontajner naťahovací - určený pre kontajnerový nosič

Kontajner naťahovací určený pre nosič PRONAR T 185

Kontajner pre hákový kontajnerový nosič
- Určený pre všeobecné použitie na odvoz domových odpadov
- Výška oka pre hák 1570 mm
- Kontajner je vybavený držiakmi na uchytenie plachty alebo siete
- Objem kontajnera 7,2 m3
- DÍžka kontajnera 4700mm

Použité materiály dno 4 mm, boky kontajnera 3 mm

Termín dodania: do 60 dní odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy



Traktory a nakladače s príslušenstvom

P aram eter/časť po ložky
M erná
jed no tka

P ožiadavka  na 
param etre /op is

P aram etre  ponúkané  
uchádzačom P oznám ka

M anipulačný m alotraktor -1  ks K U B O TA  B 2530 HD
výkon  m otora HP m in. 25 HP 25 HP
palivo: d iese l áno áno

hyd rosta tická  au tom atická  p revodovka  
ov ládaná  pedálm i áno áno
dosiahnu te ľná  rých losť km / hod m in. 20 km / hod 21,3 km / hod
uzáv ie rka  d iferenciá lu áno áno
vývodový  hriadeľ: zadný - 540 ot/ m in áno áno
vývodový  h riade ľ s tredný áno áno
kabína  a osvetlen ie áno áno
dop lnková  výbava:

- p redný tro jb od ový  záves áno áno
- p redný vývodový hriadeľ áno áno
- p ríp rava  na če lný nak ladač áno áno

P aram eter/časť po ložky
M erná
jed no tka /o p is

P ožiadavka  na 
p aram etre /op is

P aram etre  ponúkané  
uchádzačom P oznám ka

Čelný nakladač na m anipulačný  
m alotraktor -1  ks K U B O TA
m axim á lna  nosnosť Jss__ m in. 410 kg 430 kg
m axim á lna  výška  zdvihu mm m in. 2000 mm 2150 mm
dop lnková  výbava:

- p ro tizávaž ie áno áno
- lyžica so šírkou mm m in. 1300 mm 1400 mm
- pa le tizačné  v id ly  s d ĺžkou mm m in. 1000 mm 1000 mm
- och ranný rám  če lne j m asky áno áno

P a ram eter/časť po ložky
M erná
jed no tka /o p is

P o žiad avka  na 
param etre /op is

P aram etre  ponúkané  
uchádzačom P oznám ka

Traktor -1  ks Z E T O R  P rox im a 100
dvo jnápravový , š tvo rko lesový áno áno
m oto r d iese lový áno áno
em isná  norm a  T IE R  III.B áno áno
výkon  m otora HP m in. 95 HP 96 HP
prevádzková  hm otnosť trak to ra J<g____ m in. 4300 kg 4331 kg
p redné  závaž ia kg m in. 400 kg 400 kg
zadné  závaž ia kg m in. 250 kg 250 kg

p revodovka  synchron izovaná  s p laz ivým i 
p revodm i a lebo  p lynu lá  p revodovka  s 
p laz ivým i rých losťam i áno áno

p revodové  stupne  zabezpeču júce  p lazivé  
rých losti trak to ra  pri nom iná lnych  
o táčkach  v rozm edzí 0 ,25  -1  km / hod áno áno - od 0 ,22  -1  km / hod

Uvedené 
znam ená, že 
ZETO R
prevodovka m á 
p laz ivé  p revody 
v  rozm edzí od 
0,22-1 km /hod 
t.j. m á ešte 
väčší rozsah 
p lazivých 
rých lostí ako je  
požadované

poče t p laz ivých  p revodov dopredu m in. 3 5
poče t p laz ivých  p revodov dozadu m in. 1 1



m in im á lne  1 p lazivá  rých losť dop redu  pri 
nom iná lnych  o táčkach  m ax 0,25 km / hod áno áno - 0 ,22  km / hod

U vedené 
znam ená, že 
ZETO R
prevodovka má 
1 plazivý 
prevod do 
0 ,25km /hod a 
to 0 ,22km /hod 
pri nom iná lnych 
otáčkach

e lek trohyd rau lické  ov ládan ie  u záv ie rky  
d ife renc iá lu áno áno

po jazdová  rých losť km / hod
do m in. 40 km / 
hod 40 km / hod

zadný vývodový  h riade ľ s 
norm a lizovaným i o táčkam i na pohon 
p rídavných  za riaden í 540 /1000  m in áno áno

š tanda rd izované  vým enné  koncovky 
zadného  vývodového  hriadeľa  
(6 d rážková  aj 21 d rážková) áno áno
pohon vše tkých  ko lies áno áno
P racovné  sve tlá  p redné m in. 2 2

pracovné  sve tlá  zadné
m in. 2 + 1 
h ľadáč ik 2 + 1 h ľadáč ik

vyh rievané  zadné  sk lo  a vonka jš ie  spätné 
zrkad lá , zadný stie rač áno áno
ko lesá predné m in 13.6R 24 13.6R 24
ko lesá zadné m in 18.4R 34 18.4R 34

brzdy prívesu vzduchové
je d n o  aj 
dvoj had icové áno

za dn ý  spodný  záves pre trak to rové  
návesy tzv. a g rohák s vým ennou 
koncovkou  (hák a rozv id lené  tiah lo ) áno áno
tiah lo  pre prívesy výškovo  nastav ite ľné áno áno
zdv ihová  sila  zadného  tro jbodového  
závesu kN m in. 42 kN 42 kN
výkon  h lavného  hydrau lického  čerpad la 1/ m in m in .60 1/ m in 60 1/ m in
vonka jš ie  hydrau lické  okruhy m in. 3 3

na jvyšš ia  prípustná  hm o tnosť p rípo jného  
voz id la  (uvedená  v osvedčen í o ev idenc ii) 
m in im á lne  vo výške  ce lkove j hm otnosti 
hákového  kon ta jne rového  nosiča  (v iď  
n ižšie ) áno áno 32000 kq

Kabína
uzavre tá áno áno
kúren ie áno áno
ve tran ie áno áno
k lim atizác ia áno áno

sedačka  spo lu jazdca  s bezpečnostným  
pásom  (m usí byť zap ísaná  v osvedčen í o 
ev idenc ii) áno áno

P aram eter/časť po ložky
M erná
jed no tka /o p is

P ožiadavka  na 
p aram etre /o p is

P aram etre  po n úkan é  
uchádzačom P oznám ka

Hákový kontajnerový nosič za 
traktor -1  ks P R O N A R  T  185
nos ič  na podvozku  typu trak to rový  náves áno áno

podvozok so zdvo jenou  výkyvnou  
nápravou  - tandem ová  náprava áno áno



odpružená

hydrau licky  ov ládaná  are tác ia  
(zab lokovan ie ) výkyvu  zadnej náp ravy  z 
kabíny vod iča áno áno

pripo jen ie  na hydrau liku  trak to ra  pom ocou 
rých lospo jok áno áno
prevádzková  hm otnosť kg m ax. 3500 kg 2870 kg
ce lková  hm otnosť kg m ax. 16 000 kg 15 000 kg
konštrukčná  užitočná  nosnosť nadstavby kg m in. 12 000 kg 1 2 1 3 0  kg

d ĺžka  kon ta jne ra  m in ./ m ax. - 4 50 0 / 5500 
mm áno 4540 - 4907  mm
m axim á lna  rých losť km / hod m in. 40 km / hod 40 km / hod
norm a lizovaná  výška  háku mm 1570 mm 1450 m m , aj 1570 mm
uhol vyk lápan ia stupne m in. 45  stupňov 46 s tupňov
m an ipu lačné  schopnosti:
- naťahovan ie  a sk ladan ie  kon ta jne rov áno áno
- vyk lápan ie  - sk lápan ie  kon ta jne rov áno áno

P a ram eter/časť po ložky
M erná
jed no tka /o p is

P ožiadavka  na 
p aram etre /o p is

P aram etre  ponúkané  
uchádzačom P oznám ka

Kontajner naťahovací - určený  
pre kontajnerový nosič -  5 ks

určený pre nosič  
PR O N A R  T  185

kom patib ilita  s vyšš ie  uvedeným  
kon ta jne rovým  nosičom áno áno

pri obvode  je  kon ta jne r vybavený d rž iakm i 
na uchy ten ie  p lach ty  a lebo siete áno áno
objem  konta jnera m3 m in. 6 m3 7,2 m3
hrúbky  použitých  m ateriá lov:
- dno mm m in. 4 mm 4 mm
- boky mm m in. 3 m m 3 mm

d ĺžka  konta jnera mm
m in. 4500m m , 
m ax. 5500 m m 4700 mm



Príloha č. 2 ku Kúpnej zmluve

Zoznam a kontaktné údaje servisných technikov pre jednotlivé zložky prístrojového komplexu:

Milan Kováčik Servisný technik t. č. 0905 333 429

Ladislav Macák Servisný technik t. č. 0905 306 671



ZMLUVA O VINKULÁCII FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len “Obchodný zákonník”)

1.1 Kupujúci:

Článok 1 

Zmluvné strany

Mesto Fiľakovo 

Radničná 25 

986 01 Fiľakovo

konajúci: Mgr. Attila Agócs, PhD. - primátor mesta

IČO: 00316075

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.

číslo účtu: 8174961/5200

1.2 Predávajúci: COREKTA plus, s.r.o.

Námestie SNP 3/602, 960 01 Zvolen

zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica 

vložka č.: 11331/S, oddiel: Sro

konajúci: Ing. Ján Danko, konateľ spoločnosti

IČO: 36646156

DIČ: 2022133355

IČ DPH: SK2022133355

Bankové spojenie: ČSOB

Číslo účtu: 4003531112/7500

Definície pojmov

Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že pojmy začínajúce veľkými písmenami používané v 
Zmluve, budú mať význam ako je definovaný nižšie, najmä:

„Banka Kupujúceho“ znamená OTP Banka Slovensko, a.s.;

„Banka Predávajúceho“ znamená Československá obchodná banka, a.s.



„Bankový účet Predávajúceho“ znamená bankový účet č. 4003531112/7500 vedený v 
Československej obchodnej banke, a.s. (ČSOB)

1. „Predmet zmluvy“ znamená predmet zmluvy tak ako je definovaný v Kúpnej zmluve na 
predmet zákazky „Zariadenia pre zberný dvor na separovaný zber komunálneho odpadu 
v meste Fiľakovo“.

„Kupujúci“ znamená Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo.

„Predávajúci“ znamená obchodná spoločnosť COREKTA plus, s.r.o., zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č.: 11331/S, oddiekSro, konanie v mene 
spoločnosti: vždy konateľ spoločnosti.

„Výkonová záruka“ znamená finančné prostriedky zabezpečujúce včasnú a riadnu realizáciu 
predmetu zmluvy.

2. „Kúpna zmluva“ znamená zmluva uzatvorená medzi Mestom Fiľakovo, Radničná 25, 986 
01 Fiľakovo na jednej strane a obchodnou spoločnosťou COREKTA plus, s.r.o. na druhej 
strane na predmet zákazky“ „Zariadenia pre zberný dvor na separovaný zber 
komunálneho odpadu v meste Fiľakovo“.

„Zmluva“ znamená zmluva o vinkulácii finančných prostriedkov uzatvorená medzi mestom 
Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo na jednej strane a obchodnou spoločnosťou 
COREKTA plus, s.r.o. na druhej strane.

Článok 2 

Predmet Zmluvy

2.1 Predmet Zmluvy je úprava práv a povinností Kupujúceho a Predávajúceho súvisiacich so 
záväzkom Predávajúceho vinkulovať finančné prostriedky na Bankovom účte Kupujúceho ako 
Výkonovú záruku podľa bodu článku 3 tejto Zmluvy.

Článok 3

Vinkulácia Výkonovej záruky

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je povinný pred podpisom Kúpnej zmluvy 
vinkulovať na Bankovom účte Predávajúceho v prospech účtu Kupujúceho finančné prostriedky 
vo výške 15% z kúpnej ceny s DPH ako Výkonovú záruku na predmet Kúpnej zmluvy.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci vinkuluje Výkonovú záruku na Bankovom účte 
Predávajúceho v Banke Predávajúceho s vyhlásením, že sa počas vinkulácie vzdáva



dispozičného práva nakladať s Výkonovou zárukou, pričom s Výkonovou zárukou bude 
nakladať Banka Predávajúceho. Aby sa predišlo nedorozumeniam Zmluvné strany sa dohodli, 
že úroky Banky Predávajúceho pripísané k Výkonovej záruke počas vinkulácie patria 
Predávajúcemu.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci pri vinkulovaní Výkonovej záruky na Bankovom 
účte Predávajúceho vydá Banke Predávajúceho nasledovný osobitný príkaz ako naložiť 
s Výkonovou zárukou:

(a) Banka Predávajúceho odovzdá Kupujúcemu bezhotovostným bankovým prevodom 
Výkonovú záruku na Bankový účet Kupujúceho vedenom v Banke Kupujúceho najneskôr 
do piatich (5) pracovných dní odo dňa, keď ktorákoľvek Zmluvná strana predloží Banke 
Predávajúceho všetky nasledovné dokumenty:

originál (alebo notárom overená fotokópia) Kúpnej zmluvy podpísanej oboma 
Zmluvnými stranami;

(b) Banka Predávajúceho zruší vinkuláciu Výkonovej záruky na Bankovom účte 
Predávajúceho a umožní Predávajúcemu voľne disponovať s Výkonovou zárukou, ak v 
lehote do troch (3) mesiacov odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy nebudú splnené 
podmienky uvedené v článku 3 bode 3.3 písm. (a) Zmluvy, a to najneskôr do piatich (5) 
pracovných dní odo dňa márneho uplynutia takejto lehoty.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je povinný zriadiť a súčasne hodnoverným 
spôsobom preukázať Kupujúcemu vinkuláciu Výkonovej záruky na Bankovom účte 
Predávajúceho v Banke Predávajúceho najneskôr v deň podpisu Kúpnej zmluvy.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena podmienok vinkulácie Výkonovej záruky na Bankovom 
účte Predávajúceho stanovených v článku 3 Zmluvy je možná len po vzájomnej písomnej 
dohode Zmluvných strán.

3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s vinkuláciou Výkonovej záruky na Bankovom 
účte Predávajúceho v Banke Predávajúceho znáša výlučne Predávajúci.

3.7 Kupujúci je oprávnený nakladať s týmito finančnými prostriedkami len v zmysle Kúpnej 
zmluvy.

3.8 Kupujúci sa zaväzuje vrátiť Výkonovú záruku na Bankový účet Predávajúceho najneskôr 
v lehote 10 kalendárnych dní po dodaní predmetu zmluvy resp. po odstránení všetkých 
zistených nedostatkov počas preberania dodávaného tovaru.

3.9 Kupujúci je oprávnený vrátiť Výkonovú záruku na Bankový účet Predávajúceho zníženú 
o výšku uplatnených zmluvných pokút, nárokov na zľavu z ceny, nárokov z náhrady škody, 
resp. iných finančných nárokov, na ktoré bude mať Kupujúci v súlade s Kúpnou zmluvou nárok.



Článok 4

Záverečné ustanovenia

4.1 Táto Zmluva obsahuje úplnú dohodu Zmluvných strán týkajúcu sa predmetu Zmluvy a nahrádza
akékoľvek predchádzajúce dohody a/alebo zmluvy, bez ohľadu na ich formu a/alebo označenie 
medzi Zmluvnými stranami, ktoré sa týkajú tohto predmetu.

4.2 Zmluva sa vyhotovuje v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každá 
Zmluvná strana obdrží po podpise Zmluvy oboma Zmluvnými stranami 2 (slovom: dva) 
rovnopisy Zmluvy.

Vo Fiľakove ,dňa 17.08.2015 Vo Zvolene, dňa

V mene Kupujúceho: V mene Predávajúc

Inj

primátor mesta konateľ spoločnosti


