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KÚPNA ZMLUVA č. 207/06/2021/SCKSK 

 

Nákup drobnej mechanizácie pre strediská SC KSK 

uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako 

„Obchodný zákonník“)  

(ďalej ako „rámcová dohoda” alebo „dohoda“) 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo podľa zriaďovacej listiny:  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa:   Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene  

organizácie:    doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA – generálny riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať 

vo veciach zmluvných:   Ing. Juraj Gubík – riaditeľ prevádzkového úseku 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach realizačných:  Karol Szekeres – koordinátor dopravy  

IČO:     35 555 777 

DIČ:     202 177 2544 

IČ DPH:     SK 2021772544 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705 

Swift/BIC:    SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym 

krajom 

kontakt:    tel.: 055/78 60 013, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie zmluvy:  www.scksk.sk 

 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ:    MVL, spol. s r.o. Košice 

sídlo:     Nižné Kapustníky 2, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene spoločnosti:  Viliam Horňak, konateľ 

IČO:     36 191 159 

DIČ:     2020045852 

IČ DPH:    SK2020045852 

bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 

IBAN:     SK47 1100 0000 0026 2011 1772 

Swift/BIC:    TATRSKBX 

právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obcjodnom 

registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 

10961/V 

kontakt:    tel.:+421 905 341 027 

e-mail: vh@mvlstroj.sk 

 

(ďalej ako „dodávateľ“) 

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

 

http://www.scksk.sk/
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PREAMBULA 

 

Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom: Nákup drobnej 

mechanizácie pre strediská SC KSK. Táto zmluva sa uzatvára na základe vyhodnotenia ponúk 

zaslaných na výzvu na predloženie ponuky (ďalej ako „výzva“). Objednávateľ na obstaranie tovarov, 

ktoré tvoria predmet plnenia podľa tejto dohody použil postup verejného obstarávania podľa zákona 

NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úspešnou 

ponukou na výzvu objednávateľa bola ponuka dodávateľa. 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v tejto 

zmluve na miesto dodania a záväzok kupujúceho zaplatiť za riadne dodaný tovar dojednanú kúpnu 

cenu ako aj úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich (ďalej aj len 

ako „predmet zmluvy“). 

2. Predávajúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že kupujúcemu riadne dodá tovar špecifikovaný 

v prílohe č. 1 tejto zmluvy – technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky (ďalej aj len ako 

„príloha č.1“ alebo „technická špecifikácia“), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, 

v kvalite vyhovujúcej STN, STN EN a právnym predpisom platným v SR, v množstve, akosti 

a termíne uvedenom v tejto zmluve, všetko v zmysle výzvy a podľa cenovej ponuky 

predávajúceho. 

3. Predávajúci sa súčasne zaväzuje dodať tovar v súlade s technickými a funkčnými 

charakteristikami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, technickými normami 

a podmienkami tejto zmluvy. Dodávateľ sa taktiež zaväzuje dodať výhradne nový, nepoužitý tovar, 

nesmie byť recyklovaný, renovovaný a musí byť zabalený v originálnych obaloch od výrobcu 

tovaru, spĺňajúcich všetky znaky originálneho balenia daného výrobcu. V prípade porušenia tejto 

povinnosti sa použije primerane článok III. bod 5. tejto zmluvy. 

4. Predávajúci sa súčasne zaväzuje, že v rámci kúpnej ceny zabezpečí dodanie tovaru do miesta 

plnenia podľa tejto zmluvy, vykoná predpredajný servis, o ktorej skutočnosti vyhotoví osobitný 

doklad, na ktorom bude uvedené, ktoré časti tovaru a ktoré jeho funkcie boli skontrolované. Doklad 

o predpredajnom servise musí byť podpísaný oprávnenou osobou predávajúceho a predložený 

kupujúcemu najneskôr v deň odovzdania a prevzatia tovaru podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa 

taktiež v rámci ceny zaväzuje vykonať skúšky funkčnosti a prevádzky-schopnosti v každom mieste 

plnenia osobitne a to vrátane zaškolenia obsluhy a údržby. 

5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za predmet plnenia cenu podľa článku II. tejto zmluvy. 

6. Predávajúci prehlasuje, že tovar, ktorý je predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, nie je zaťažený 

právami tretích osôb. 

 

 

Článok II. 

Cena 

 

1. Cena predmetu plnenia podľa tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon NS SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, na základe výzvy a predloženej ponuky. Cenová kalkulácia 

za tovar tvoriaci predmet plnenia podľa tejto zmluvy je uvedená v bode 3. tohto článku. 

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene sú započítané všetky náklady spojené s plnením predmetu tejto 

zmluvy s prihliadnutím na rozsah jeho zmluvných záväzkov vrátane všetkých prepravných 

nákladov ako aj nákladov spojených s výkonom predpredajného servisu, s nastavením tovaru, so 

zaškolením obsluhy a skúškami funkčnosti a prevádzkyschopnosti tovaru. Akékoľvek ďalšie 

náklady sa zaväzuje znášať predávajúci na vlastné nebezpečenstvo. 

3. Celková cena za dodanie tovaru podľa tejto zmluvy je: 
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Názov predmetu 
Merná 

jednotka 

Celková cena  

v EUR bez DPH  

20% DPH 

v EUR 

Celková cena  

v EUR s DPH_ 

Nákup drobnej mechanizácie 

pre strediská SC KSK 
súbor 44 624,00 8 924,80 53 548,80 

 

4. Cena za jednotlivé položky je súčasťou technickej a cenovej špecifikácie. Cena podľa tejto zmluvy 

sa považuje za maximálnu a záväznú. 

5. K cene bude predávajúci fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie. 

6. V prípade, ak predávajúci ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení 

zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 

 

 

Článok III. 

Všeobecné dodacie podmienky a miesto plnenia 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá tovar riadne, včas, bez akýchkoľvek vád alebo tiarch v množstve 

a kvalite podľa podmienok dohodnutých v zmluve, a že tento tovar v čase dodania a počas 

stanovenej záručnej doby bude mať vlastnosti stanovené technickými parametrami a bude 

spôsobilý na riadne používanie na účel špecifikovaný v opise predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu 

č. 2 tejto zmluvy (ďalej v texte aj len ako „opis predmetu zákazky“). 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v lehote do 45 (štyridsiatich piatich) kalendárnych dní odo 

dňa nadobudnutia  účinnosti zmluvy a vykonať plnenia podľa článku I. bodu 4. tejto zmluvy. 

Skutočný termín dodania, sa predávajúci zaväzuje oznámiť osobe oprávnenej rokovať vo veciach 

realizačných uvedenej v záhlaví tejto zmluvy minimálne 2 pracovné dni vopred. V prípade 

nedodržania tejto povinnosti nie je kupujúci povinný tovar prevziať, nie je v omeškaní s prevzatím 

tovaru a pre náhradné dodanie platí bod 5. tejto zmluvy. 

3. Predávajúci pri odovzdaní tovaru odovzdá kupujúcemu spolu s tovarom záručný list, doklad 

o predpredajnom servise podľa tejto zmluvy, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo 

českom jazyku a potvrdený dodací list. Na dodacom liste uvedú údaje o druhu, kvalite, množstve 

a cene tovaru. Objednaný tovar bude dodaný po predložení dokladu totožnosti osoby oprávnenej 

prevziať tovar podľa tejto zmluvy a podpise prevzatia tovaru touto osobou na dodacom liste. 

4. Predávajúci je povinný bezodkladne písomne oznámiť kupujúcemu existenciu dôvodov, ktoré 

bránia alebo sťažujú dodanie tovaru, a ktorých následkom bude omeškanie s dodaním tovaru. 

5. Kupujúci si vyhradzuje právo vykonať kontrolu množstva a kvality dodaného tovaru. Kupujúci si 

vyhradzuje právo prevziať iba tovar úplný, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v požadovanom 

množstve a v súlade s podmienkami stanovenými tohto zmluvou. V opačnom prípade si 

vyhradzuje právo nepodpísať dodací list a prebratie tovaru odmietnuť. V prípade, ak kupujúci pri 

preberaní tovaru zistí, že viac ako 50 % dodaného tovaru (kritérium sa vzťahuje na množstvo 

alternatívne hodnotu tovaru) má zjavné vady, kupujúci môže odmietnuť prevzatie celej dodávky 

tovaru. V takomto prípade sa predávajúci dostáva do omeškania a súčasne sa zaväzuje vykonať 

náhradné dodanie v lehote uvedenej kupujúcim. Článok VI. bod 1. tým nie je dotknutý. 

6. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak preberaný tovar nespĺňa 

požiadavky stanovené touto zmluvou a jej prílohou, najmä, ak bol tovar dodaný v rozpore 

s technickými parametrami vzťahujúcimi sa na tovar, alebo v rozpore so špecifikáciou 

deklarovanou predávajúcim. O odmietnutí a dôvode odmietnutia tovaru podľa tohto bodu a bodu 

5. tohto článku bude vyhotovený písomný záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

7. Miestom plnenia - dodania tovaru podľa tejto zmluvy sú sídla organizačných útvarov kupujúceho: 

a) Správa ciest KSK, Lastomírska 6, 071 80  Michalovce 

osoba oprávnená prevziať tovar: Ján Mihalečko, vedúci referent dopravy 

č. tel.: +421 917 626 257 

b) Správa ciest KSK, Hviezdoslavova 48, 045 01  Moldava nad Bodvou 

osoba oprávnená prevziať tovar: Imrich Gál, vedúci referent dopravy, 

č. tel.: +421 917 622 684 
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c) Správa ciest KSK, Betliarska 9, 048 01  Rožňava 

osoba oprávnená prevziať tovar: Ladislav Baffy, vedúci referent dopravy 

č. tel.: +421 917 626 487 

d) Správa ciest KSK, Tepličská cesta 9, 052 01  Spišská Nová Ves 

osoba oprávnená prevziať tovar: Peter Gajdoš, vedúci referent dopravy 

č. tel.: +421 918 436 539 

e) Správa ciest KSK, Ruskovská 3, 075 01  Trebišov 

osoba oprávnená prevziať tovar: Erik Berky, vedúci referent dopravy 

č. tel.: +421 917 626 477 

8. Predávajúci súčasne prehlasuje, že sa oboznámil s tým, že presný počet tovarov v závislosti od 

miest dodaní podľa bodu 7. tohto článku tejto zmluvy je uvedený v opise predmetu zákazky.  

 

 

Článok IV. 

Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody 

 

1. K prechodu vlastníckeho práva dochádza po prevzatí a podpísaní dodacieho listu.  

2. Kupujúci je správcom majetku vyššieho územného celku (ďalej ako „správca“). Majetok, ktorý 

kupujúci ako správca nadobúda, je v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov, vlastníctvom vyššieho územného celku. 

3. Predávajúci zodpovedá za všetky škody na dodávanom tovare až do jeho prevzatia kupujúcim 

v mieste dodania. 

 

 

Článok V. 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

1. Kupujúci neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy. 

2. Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. II tejto zmluvy bude faktúra vyhotovená predávajúcim. 

Faktúru za predmet zmluvy sa predávajúci zaväzuje vystaviť až po úplnom dodaní tovaru a jeho 

prevzatí kupujúcim bez vád. Prílohou faktúry bude dodací list potvrdený obidvoma zmluvnými 

stranami. 

3. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona 

č.  222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje: 

- označenie zákazky, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 

- číslo zmluvy, číslo faktúry, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- miesto dodania, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť, 

- fakturovanú sumu bez DPH, aj celkom s DPH. 

4. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, prípadne ďalšie 

náležitosti podľa príslušných účtovných a daňových predpisov, je kupujúci oprávnený vrátiť ju 

predávajúcemu do troch pracovných dní na doplnenie a predávajúci je povinný ju doplniť. V takom 

prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu. 

5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu sídla kupujúceho uvedenú 

v záhlaví zmluvy. 

6. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru až po úplnom a riadnom dodaní tovaru v zmysle tejto 

zmluvy na všetky miesta dodania vrátane poskytnutia činností podľa článku I. bodu 4. tejto zmluvy. 
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Článok VI. 

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky, zánik zmluvy 

 

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru je kupujúci oprávnený účtovať 

predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% nedodaného tovaru za každý začatý deň omeškania. 

V prípade, ak omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru v zmysle tejto zmluvy presiahne 10 dní 

považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy. 

2. V prípade porušenia povinnosti predávajúceho podľa článku I. bod 3., 4., článku VII. bod 2. druhej 

vety a bod 5. tretej vety, je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 

0,5% z celkovej ceny predmetu plnenia za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy a to aj 

opakovane. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený jednostranne započítať akýkoľvek svoj nárok 

(t. j. aj nesplatnú peňažnú pohľadávku) voči predávajúcemu, vzniknutý na základe tejto zmluvy 

alebo v súvislosti s ňou proti akémukoľvek nároku predávajúceho. 

4. Popri nárokoch ustanovených v tomto článku má kupujúci nárok na náhradu škody a to aj v rozsahu 

presahujúcom výšku zmluvnej pokuty. 

5. Táto zmluva zaniká: 

a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

b) zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 

c) písomným odstúpením od zmluvy v prípadoch podľa tejto zmluvy, 

d) splnením predmetu zmluvy. 

6. Odstúpením od zmluvy, zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane. Zmluvné strany považujú porušenie zmluvy za podstatné v týchto prípadoch: 

a) nedodržanie termínu plnenia podľa čl. III. tejto zmluvy, 

b) konanie predávajúceho, ktoré za podstatné porušenie vyslovene označuje táto zmluva, 

c) dodanie tovaru podľa tejto zmluvy v nevyhovujúcom, neúplnom alebo nesprávnom rozsahu, 

dodanie tovaru takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou a jej prílohou. 

7. V prípade porušenia zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, platia 

pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 

 

Článok VII. 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 

1. Predávajúci podpisom tejto zmluvy preberá záruku za to, že tovar má v dobe jeho odovzdania 

zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá také 

vady, ktoré by bránili jeho využitiu na bežný alebo zmluvne dohodnutý účel. Predávajúci taktiež 

preberá záruku za to, že tovar počas záručnej doby bude mať vlastnosti stanovené touto zmluvou, 

technickými parametrami a právnymi normami a nebude mať také vady, ktoré by bránili jeho 

využitiu na bežný alebo zmluvne dohodnutý účel. 

2. Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem počas 

záručnej doby v trvaní 24 mesiacov. Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať 

kupujúcemu ako súčasť kúpnej ceny servisné služby predmetu zmluvy, a to technické prehliadky, 

údržbu a opravy, o podmienkach výkonu ktorých je povinný kupujúceho písomne oboznámiť 

(najmä: termíny technických prehliadok a pod.) bezodkladne po podpise tejto zmluvy. 

3. Kupujúci sa zaväzuje, že reklamáciu prípadných vád tovaru uplatní bezodkladne po jej zistení, 

pričom oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne. Predávajúci sa však zaväzuje bez 

námietok odstrániť všetky vady oznámené kupujúcim a to bez ohľadu na to, či tieto vady oznámil 

kupujúci bezodkladne po ich zistení alebo bezodkladne po tom, čo ich mohol zistiť pri vynaložení 

odbornej starostlivosti. Súčasne sa zmluvné strany dohodli na tom, že v prípade vady oznámenej 

kupujúcim podľa tohto bodu je právom kupujúceho zvoliť ktorýkoľvek nárok z vád podľa 

ustanovenia § 436 Obchodného Zákonníka, pričom právo voľby mu ostáva zachované bez ohľadu 

na to, či voľbu nároku vykoná spoločne s oznámením vady alebo kedykoľvek neskôr. Zmluvné 

strany sa súčasne dohodli na tom, že včasnosť oznámenia vád nemá vplyv na možnosť kupujúceho 

od tejto zmluvy odstúpiť. 
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4. Za písomnú formu sa považuje aj forma elektronickej pošty (e-mail). Reklamáciu možno 

v uvedenej lehote uplatniť aj telefonicky, v takomto prípade reklamáciu uplatní kupujúci písomne 

najbližší nasledujúci pracovný deň. 

5. Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť riadne a včas podľa tejto zmluvy, najneskôr však do 

45 (štyridsiatich piatich) kalendárnych dní od nahlásenia reklamácie, pričom v prípade 

neuznania reklamovanej vady je predávajúci povinný kupujúcemu oznámiť odmietnutie uznania 

vady v lehote 5 kalendárnych dní. Počas plynutia záručnej doby za dodaný tovar je predávajúci 

povinný prípadné vady tovaru odstrániť bezplatne. Všetky náklady súvisiace s odstránením vád 

(práca, náhradné diely, dodacie náklady, doprava) počas záručnej doby bude znášať predávajúci. 

6. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mal tovar v čase jeho prevzatia kupujúcim, aj keď sa vada 

stala zjavnou počas záručnej doby. 

7. Predávajúci je povinný zabezpečiť prevzatie a dodanie reklamovaného tovaru z/do miesta plnenia 

podľa tejto zmluvy v prípade, ak predávajúci zabezpečuje vybavenie reklamácie v prevádzkových 

priestoroch predávajúceho, resp. v autorizovanom servise. Ak je predávajúci schopný odstrániť 

vadu v mieste plnenia/dodania podľa tejto zmluvy, je oprávnený vybaviť reklamáciu v mieste 

plnenia/dodania podľa tejto zmluvy. 

8. V prípade nedodržania kvality dodaného tovaru je predávajúci povinný bezodkladne zabezpečiť 

náhradné plnenie kvalitatívne dohodnutého tovaru na vlastné náklady. Predávajúci zabezpečí 

náhradné bezchybné plnenie najneskôr v lehote podľa bodu 5. tohto článku, inak je v omeškaní, 

pre ktoré platia ustanovenia článku VI. bod 1. tejto zmluvy. 

9. Ak predávajúci nevybaví reklamáciu podľa tohto článku, je kupujúci oprávnený dať vady odstrániť 

na náklady predávajúceho. Ak je reklamácia predávajúcim uznaná, ale vada neodstrániteľná alebo 

v prípade opakovaného výskytu tej istej vady, má kupujúci v takomto prípade aj právo požadovať 

od predávajúceho bezplatné odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za chybný tovar, prípadne 

od tejto zmluvy odstúpiť.   

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení. 

2. Predávajúci sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov a všetky ďalšie 

osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u kupujúceho oboznámia 

s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety 

je predávajúci povinný na výzvu kupujúceho kedykoľvek hodnoverne preukázať. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej 

dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov.  

4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

dve (2) vyhotovenia. 

7. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, 

neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť 

alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej 

viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené 

iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré 

je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto 

dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie 

neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských 
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právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej 

vety. 

8. Prílohy:  

Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky, 

Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky. 

9. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po 

prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

Za kupujúceho:      Za predávajúceho: 

 

 

 

V Košiciach, dňa: 06.07.2021    V Košiciach, dňa: 30.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________  ____________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  MPL, spol. s r.o. Košice 

doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA, generálny riaditeľ Viliam Horňak, konateľ 
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Príloha č. 2 

 

Verejný obstarávateľ:  Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Názov predmetu zákazky: Nákup drobnej mechanizácie pre strediská SC KSK 

 

 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Predmetom zákazky je nákup drobnej mechanizácie t. j. motorových píl, vyvetvovačov, krovinorezov, 

motorových postrekovačov, motorových jamkovačov, vibračných dosiek a bubnových kosačiek podľa 

potreby jednotlivých stredísk Správy ciest KSK vrátane: 

- dopravy do miest určenia, 

- vykonania predpredajného servisu a nastavenia drobnej mechanizácie, 

- odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti, 

- zaškolenia obsluhy, 

podľa nižšie uvedenej podrobnej špecifikácie. 

 

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie len nového, nepoužitého a nepoškodeného tovaru. Súčasťou 

dodania bude: 

- dodací list, 

- záručný list, 

- návod na obsluhu, použitie, údržbu v slovenskom alebo českom jazyku. 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky: 

VYVETVOVAČ – vyvetvovacia píla používaná na presvetľovanie drevín do výšky cca 5 m 

zdvihový objem: 36,3 cm3 

min. výkon:  1,4 kW 

max. hmotnosť:  7,2 kg 

dĺžka lišty:  30 cm 

 

PÍLA – výkonná profesionálna motorová píla s vysokou priechodnosťou do dreva 

zdvihový objem: 50,2 cm3 

min. výkon:  3,0 kW 

max. hmotnosť:  4,9 kg 

dĺžka lišty:  37 cm 

 

KROVINOREZ – profesionálny benzínový krovinorez vhodný na extrémne zaťaženie pre kosiace 

práce v husto zarastenom poraste 

zdvihový objem: 45,6 cm3 

min. výkon:  2,2 kW 

max. hmotnosť:  8,5 kg 

 

MOTOROVÝ POSTREKOVAČ – vysoko výkonný, chrbtový motorový rosič na veľkoplošnú 

aplikáciu prostriedkov na ochranu rastlín s dosahom cca 14,5 metra 

zdvihový objem: min 63 cm3 

min. výkon:  2,7 kW 

max hmotnosť:  12,2 kg 

 

MOTOROVÝ JAMKOVAČ – benzínový zemný jamkovač vhodný pre rôznorodé pracovné úkony 

v záhradníctve, stavebníctve, farmárstve 

zdvihový objem: 36,3 cm3 

min. výkon:  1,4 kW 

min hmotnosť:  9,9 kg 
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VIBRAČNÁ DOSKA – jednosmerná benzínová vibračná doska určená na efektívne zhutňovanie 

asfaltu a pôdy. 

zdvihový objem: min 160 cm3 

min výkon:  3,6 kW 

min / max hmotnosť: 90 – 110 kg 

s kropením:  áno, min 3 litre 

šírka dosky:  420 - 500 mm 

dĺžka dosky:  570 - 595 mm 

 

BUBNOVÁ KOSAČKA – benzínová bubnová kosačka určená pre kosenie vysokej trávy pre prácu na 

rovine aj vo svahu 

zdvihový objem: 190 cm3 

min. krút. moment: 9 Nm 

max. hmotnosť: 58 kg 

 

V cenovej ponuke musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním tovaru na miesto plnenia 

vrátane jeho naloženia a vyloženia, prepravných nákladov, balenia, vykonania predpredajného servisu 

a nastavenia, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti, zaškolenia obsluhy ako aj všetky ostatné 

náklady spojené s plnením predmetu zákazky uchádzačom. 

 

Termín dodania:  

- do 45 (štyridsiatich piatich) kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy. 

 

Miesto dodania tovaru:  

- sídlo organizačného útvaru verejného obstarávateľa: 

• Stredisko Košice-okolie (KS), Hviezdoslavova 48, 045 01 Moldava n/Bodvou, 

• Stredisko Michalovce (MI), Lastomírska 6, 071 01 Michalovce, 

• Stredisko Rožňava (RV), Betliarska 9, 048 01 Rožňava, 

• Stredisko Spišská Nová Ves (SNV), Tepličská cesta 9, 052 01 Spišská Nová Ves, 

• Stredisko Trebišov (TV), Ruskovská 3, 075 01 Trebišov, 

 

P. 

č. 
Názov 

Počet ks na jednotlivé strediská Celkový 

počet ks KS MI RV SNV TV 

1. Vyvetvovač 2 2 2 0 2 8 

2. Píla 2 2 5 0 2 11 

3. Krovinorez 2 4 3 3 4 16 

4. Motorový postrekovač 2 2 2 1 2 9 

5. Motorový jamkovač 0 2 2 0 2 6 

6. Vibračná doska 0 0 2 2 1 5 

7. Bubnová kosačka 0 1 1 0 2 4 

 

Záručná doba: 

- 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru verejným obstarávateľom s príslušnými 

dokladmi, ktoré sa na tovar vzťahujú, 

- úspešný uchádzač je počas záručnej doby povinný poskytovať verejnému obstarávateľovi 

bezodplatne servisné služby predmetu zákazky, a to technické prehliadky, údržbu a opravy, 

o podmienkach ktorých, je povinný verejného obstarávateľa písomne oboznámiť (najmä: termíny 

technických prehliadok a pod.). 

 

Reklamácie: 

- verejný obstarávateľ sa zaväzuje prípadné vady reklamovať bezodkladne po ich zistení, 

- verejný obstarávateľ požaduje vybaviť reklamáciu riadne a včas najneskôr však do 14 dní od 

nahlásenia reklamácie. 

 



TECHNICKÁ A CENOVÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

Nákup drobnej mechanizácie pre strediská SC KSK

Príloha č. 1

P. č. Názov položky
Presný názov (obchodná značka, 

typové označenie, výrobca)
Technické parametre

Ponúkaná 

hodnota
MJ Množstvo

Jednot. cena

v € bez DPH

Celková cena

v € bez DPH

a b c d e f g h i = g*h

zdvihový objem (cm
3
): 36,3 cm

3

výkon (kW): 1,4 kW

hmotnosť (kg): 7,2 kg

dĺžka lišty (cm): 30 cm

zdvihový objem (cm3): 50,2 cm
3

výkon (kW): 3,0 kW

hmotnosť (kg): 4,9 kg

dĺžka lišty (cm): 37 cm

zdvihový objem (cm3): 45,6 cm
3

výkon (kW): 2,2 kW

hmotnosť (kg): 8,5 kg

zdvihový objem (cm3): 63,3 cm
3

výkon (kW): 2,9 kW

hmotnosť (kg): 12,2 kg

zdvihový objem (cm3): 36,3 cm
3

výkon (kW): 1,4 kW

hmotnosť (kg): 9,9 kg

zdvihový objem (cm3): 163 cm
3

výkon (kW): 3,6 kW

hmotnosť (kg): 109 kg

s kromením (áno/nie): áno

šírka dosky (mm): 500 mm

dĺžka dosky (mm): 595 mm

zdvihový objem (cm3): 190 cm 
3

krút. moment (Nm): 11,87 Nm

hmotnosť (kg): 58 kg

44 624,00 €

8 924,80 €

53 548,80 €

Sme / nie sme platcami DPH*

V Košiciach, dňa: 30.6.2021 Viliam Horňak, konateľ

1 690,00 € 8 450,00 €

800,00 € 3 200,00 €

______________________________________

Celková cena spolu v € bez DPH:

20% DPH v €*:

Celková cena spolu v € s DPH:

ks

ks

840,00 € 13 440,00 €

390,00 € 3 510,00 €

719,00 € 4 314,00 €

9

6

5

4

16

6.

7.

Stihl FS 460 C-EM (41472000008)

Stihl  SR 430 (42440112600)

Stihl BT 131 (43130112120)

Husqvarna LF 100AT

JIKOV BDR 581 Stella

KROVINOREZ – profesionálny benzínový krovinorez 

vhodný na extrémne zaťaženie pre kosiace práce v husto 

zarastenom poraste

MOTOROVÝ POSTREKOVAČ – vysoko výkonný, 

chrbtový motorový rosič na veľkoplošnú aplikáciu 

prostriedkov na ochranu rastlín s dosahom cca 14,5 metra

MOTOROVÝ JAMKOVAČ – benzínový zemný 

jamkovač vhodný pre rôznorodé pracovné úkony v 

záhradníctve, stavebníctve, farmárstve

VIBRAČNÁ DOSKA – jednosmerná benzínová vibračná 

doska určená na efektívne zhutňovanie asfaltu a pôdy

BUBNOVÁ KOSAČKA – benzínová bubnová kosačka 

určená pre kosenie vysokej trávy pre prácu na rovine aj vo 

svahu

ks

ks

ks

1.

2.

3.

4.

5.

5 440,00 €

PÍLA – výkonná profesionálna motorová píla s vysokou 

priechodnosťou do dreva
Stihl MS 261 (11412000000) ks 11 570,00 € 6 270,00 €

VYVETVOVAČ – vyvetvovacia píla používaná na 

presvetľovanie drevín do výšky cca 5 m
Stihl HT 133 (41822000149) ks 8 680,00 €

1


