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Kúpna zmluva č. AS211/2020 

„Priekopový ramenový mulčovač“ 

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov (ďalej 

len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých  zákonov, naposledy zákon č. 345/2018 Z. z. 

(ďalej len zmluva) 

  

Predávajúci: 

Názov:            HON-TECH, s.r.o.                                                                                                                                                                            

Sídlo:              Svätotrojičné námestie 10, 963 01 Krupina                                                                                                                             

Štatutárny zástupca:     Ing. Ondrej Ďurica                                                                                                                                                             

IČO:                 51711940                                                                                                                                                                           

IČ DPH:            SK2120763106                                                                                                                                                                 

bankové spojenie: VÚB, a.s.                                                                                                                                                                                                          

č. účtu v IBAN tvare:  SK76 0200 0000 0039 6183 1659                                                                                                                           

osoba poverená konať v mene poskytovateľa, prípadne osoba oprávnená podpisovať zmluvný vzťah 

na základe plnomocenstva, ktoré je prílohou tejto dohody: Ing. Ondrej Ďurica, konateľ 

a 

Kupujúci:  

Názov:                             Obec Nededza   
Adresa:                             Hlavná 1/1, 013 02 Nededza       
riaditeľka:                         PhDr. Peter Vajda, starosta    
IČO:                                   00321516 
Nie je platiteľom DPH    2020677582  
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s.         
Číslo účtu v IBAN tvare:  SK87 5600 0000 0056 0474 0002                              
Registrácia:                       

 (ďalej len „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“) 

Preambula 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu ako výsledok postupu verejného obstarávania pri 

aplikovaní postupu zadávaného v zmysle § 117 cit. zákona. 

Článok I                                                                                                                                                                                      

Predmet Kúpnej zmluvy 

1. Predmetom plnenia je dodávka tovaru: Priekopový ramenový mulčovač podľa technickej 

špecifikácie predloženej do ponuky včítane manuálnu obsluhy v slovenskom jazyku, záručného 

listu, dovozu na miesto určenia kupujúceho, zaškolenia obsluhy a záručného servisu  

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať a neuhradiť alebo požadovať zľavu z dodaného 

tovaru, ak nevyhovujú požadovanej a dohodnutej kvalite, resp. špecifikácii uvedenej v zmluve. 

3. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy subdodávateľa ani inú osobu                            

(s výnimkou prepravy na dvor kupujúceho). 
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Technické požiadavky na Priekopový ramenový mulčovač:                   Obchodný názov: 

                Maschio MARTINA 595 

A. Technické parametre: 

-Dosah ramena: od 550 cm  do 599 cm                                                                       595 cm                                      

---Pracovná šírka mulčovacej hlavice: od 90 do 100 cm                                           100 cm                                                             

-Minimálny požadovaný výkon na vývodovom hriadeli traktora: 44 kW/60HP    44 kW/60HP                                           

-Celková hmotnosť mulčovacieho ramena  maximálne 2000 kg                              1110 kg 

B.  Hydraulický systém: 

-Celková náplň hydraulického oleja:  od 150 l do 180 l                                              170 lit                                 

-Maximálny výkon hydromotora:  od 25 kW do 35 kW                                              29 kW                                     

-Uhol mulčovacej hlavice: minimálne 240°                                                                   246o 

C. Požadovaná minimálna štandardná výbava: 

-Nezávislý hydraulickýokruh s výkonými odolnými dielmi z liatiny (ozubené kolesá, motor, 

čerpadlá                                                                                                                              ÁNO                                

-Otáčky PTO 500 – 550 ot.min-1                                                                                    540 ot.min-1                                

-Liatinové ozubené kolesá v prevodovke kategórie 3                                                 ÁNO                                                                                

-Vysoko odolné hydraulické hadicez tepelne ošetrenej brúsenej ocele s kovovou ochranou 

a odolným plastovým vinutím Hydraulické ventily ovládané pomocou bowdenov 

a mechanických pák                                                                                                         ÁNO                   

-Predpríprava na montáž chladiča Pevná konštrukcia s 3-bodovým závesom kat. II   ÁNO                                                                          

-Čapy vyrobené z kalenej a tepelne zušľachtenej ocele Vode odolné ložiská (púzdra) 

vybavené maznicami                                                                                                       ÁNO                                      

-Bezpečnostný systém s hydropneumatickým tlmením pri náraze                         ÁNO                         

-Bezpečnostný systém zabraňujúci nechcenej reverznej rotácii rotoru                 ÁNO  

-Bezpečnostný poistný ventil pre prípad zablokovania rotora vrátane možnosti reverzného 

otočenia rotora pri upchatí                                                                                               ÁNO                                                               

-Kĺbový hriadeľ                                                                                                                    ÁNO 

D. Požadovaná minimálna  voliteľná výbava (dodaná so strojom a započítaná do ceny 

stroja:  

-Mulčovacia hlavica vybavená kladivkami o šírke od 90 do 100 cm, pri hmotnosti cca 180 kg                                                                               

                                                                                                                                          100 cm / 180 kg 

-Chladič oleja                                                                                                                         ÁNO                                                                                                                   

Proporcionálny elektrický ovládací Jostick  alebo ekvivalent                                        ÁNO                        

-Piest s dusíkovým akumulátorom pre plávajúcu polohu vo vertikálnej rovine alebo 

ekvivalent                        
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                                                                                                                                                  ÁNO                   

-Stabilizátory trojbodového závesu                                                                                    ÁNO                                           

-Systém sledovania nerovnosti terénu bez zásahu obsluhy                                           ÁNO                                                                                   

-Sada osvetlenia                                                                                                                     ÁNO                                                       

-Záručná doba: min. 12 mesiacov                                                                                     12 mesiacov 

-Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača v cene dodávky spustenie stroja do 

prevádzky, zaškolenie obsluhy a dovoz na dvor kupujúceho – Hlavná 1/1, 013 02 Nedezda 

    ÁNO 

E. Technické detaily zariadenia 

- MULČOVACIA HLAVICA 

- SYSTÉM SLEDOVANIA NEROVNOSTI TERÉNU 

- SILNÉ SPOJE 

- REVERZNÁ MULČOVACIA HLAVICA 

- UZÁVER HYDRAULICKÉHO OKRUHU 

- LIATINOVÝ HYDRAULICKÝ MOTOR 

4. BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉM 

 

 

Článok II                                                                                                                            

Čas, miesto a spôsob plnenia Kúpnej zmluvy  

 

1. Predávajúci dodá tovar – predmet zmluvy uvedený v čl. I tejto zmluvy  najneskôr do 31.07.2020 

od účinnosti kúpnej zmluvy . predávajúci oznámi kupujúcemu písomne                       (e-mailom) 

presný termín dodania predmetu zákazky minimálne 3 pracovné dni vopred. 

2. Kupujúci je povinný na požiadanie predávajúceho potvrdiť prevzatie tovaru 

3. Miestom plnenia je Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza 

4. Kupujúci je povinný plniť svoje peňažné záväzky voči predávajúcemu spôsobom uvedeným vo 

faktúre 

5. Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho 

na mieste plnenia, Nebezpečenstvo škody na predmet zmluvy prechádza na kupujúceho 

v čase, keď predmet zmluvy od predávajúceho prevezme, čo kupujúci potvrdí svojim podpisom 

na odovzdávajúcom-preberacom protokole (§ 455 Obch. zákonníka) 

 

Článok III                                                                                                                           

Kúpna cena a platobné podmienky  

1. Kúpna cena  za predmet zákazky je v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a je výsledkom procesu verejného 

obstarávania. Podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 ponuky a je: 

               Kúpna cena:                                                          18 900.- € bez DPH 

              20    % DPH                              3 780.- €  

               Cena celkom                                                          22 680.- € s DPH 

               (slovom: Dvadsaťdva tisíc šesť sto osemdesiat euro) 
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               Príloha č. 1 – ponuková kúpna cena je nedeliteľnou súčasťou tejto Kúpnej zmluvy. 

2. Kúpna cena bude zaplatená kupujúcim bankovým prevodom na účet predávajúceho na základe 

faktúry a odovzdávajúceho a preberacieho protokolu, vystavenej najskôr v deň prevzatia 

predmetu zmluvy so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia kupujúcemu. Nedeliteľnou 

súčasťou faktúry bude odovzdávajúci a preberací protokol (dodací list)  potvrdený obidvoma 

zmluvnými stranami. 

Článok IV  

Povinnosti kupujúceho                                                                                                                             

 

1. Kupujúci je povinný prevziať predmet zákazky v deň určený dohodou medzi kupujúcim 

a predávajúcim pri splnení všetkých dohodnutých podmienkach t. j. v dohodnutom rozsahu, 

cene, kvalite a technickej špecifikácii. 

2. Kupujúci je povinný po dobu úplného zaplatenia kúpnej ceny udržiavať na vlastné náklady 

predmet zmluvy v riadnom a funkčnom stave, vykonávať iba výrobcom predpísanú 

a odporúčanú údržbu a dodržiavať všetky predpisy a návody výrobcu na prevádzku. 

3. Kupujúci zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú v súvislosti s užívaním predmetu zmluvy, 

ktoré sú v rozpore so záručnými podmienkami 

4. Akékoľvek technické úpravy a zásahy do predmetu zmluvy zariadenia počas záručnej doby nie 

sú bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho povolené. 

5. Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby predmet zmluvy obsluhovala výlučne zaškolená obsluha. 

 

Článok V                                                                                                                                                

Servisné podmienky a spôsob objednávania náhradných dielov  

1. Spôsob nahlásenia poruchy: 

V pracovných dňoch, v čase od 7:30 hod. do 16:00 hod. 

Tel. č.: +421 0915 838 689 

Mobil: 0915 838 689 

e-mail: servis@hont-tech.sk 

kontaktná osoba/osoby p. Jaroslav Jambrich 

2. Na výzvu predávajúceho je kupujúci povinný potvrdiť telefonické oznámenie poruchy 

písomne (e-mailom) so stručným popisom poruchy 

3. Na servisné zásahy vykonávané u zákazníka je zákazník povinný vytvoriť také podmienky, 

ktoré zodpovedajú plným hygienickým a bezpečnostným predpisom platným v SR. 

V opačnom prípade servisný technik môže odmietnuť vykonanie servisného zásahu. 

4. Spôsob objednávania náhradných dielov (ďalej len ND): 

ND sa objednávajú výlučne e-mailom, na adrese servis@hont-tech.sk 

Tel. č. len pre komunikáciu o čase dodania a pod. 0915 838 689 

Na objednané ND (pokiaľ sa netýkajú záruky) bude vystavená faktúra 

Miesto dodania ND: Hlavná 1/1, 013 02 Nededza 

5. Pravidelné servisné prehliadky sa nahlasujú servisnému technikovi najneskôr 3 pracovné dni 

pred predpokladaným termínom jej vykonania 

Tel.č.: 0915 838 689 

Kontaktná osoba/servisný technik: p. Jaroslav Jambrich, vedúci servisu 

6. Predávajúci môže odmietnuť vykonanie servisu v prípade, že eviduje pohľadávky po lehote 

splatnosti 
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Článok VI                                                                                                                                                                                        

Povinnosti predávajúceho 

 

1. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu prebrať predmet zmluvy s kompletnou 

dokumentáciou, výbavou a zaškolením používateľov (min 2 osoby) na mieste určenom 

kupujúcim 

2. Predávajúci je povinný dodržiavať ustanovenia Článku V. a prípadné zmeny kontaktov na 

tento účel uvedených bezodkladne oznámiť písomne (e-mailom) kupujúcemu 

 

 Článok VII                                                                                                                                                                       

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru v zmysle § 445 

obchodného zákonníka až úplným zaplatením kúpnej ceny. Úplným zaplatením sa myslí 

pripísanie finančných prostriedkov na účet predávajúceho 

 

 

Článok VIII                                                                                                                                                                   

Zodpovednosť za vady tovar, záručné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré 

upravujú zodpovednosť za vady, ak táto zmluva neustanovuje inak 

2. Predávajúci poskytne na predmet zmluvy záruku 12 mesiacov 

Poskytnutie tejto záruky je v súlade s ustanovením § 429 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie predmetu zmluvy prípadne jej príslušenstva 

3. Okolnosti, ktoré vylučujú zodpovednosť predávajúceho za vady predmetu zmluvy sú 

neodvrátiteľné udalosti – živelné pohromy, politické udalosti a iné opatrenia štátnych 

orgánov, ktorým nemôže ani pri maximálnej starostlivosti zabrániť predávajúci.  

Vyššie uvedené záruky za akosť predmetu zákazky poskytuje predávajúci v rozsahu a za 

podmienok uvedených v pripojenom záručnom liste, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto 

zmluvy. 

4. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené neodbornou manipuláciou, 

prevádzkou, obsluhou, údržbou zo strany kupujúceho 

5. Vady predmetu zákazky musí kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho v lehote 10 dní 

odo dňa prevzatia. 

Reklamáciu vád v záručnej dobe je kupujúci povinný písomne reklamovať do 10 dní od ich 

zistenia, najneskôr do konca záručnej doby 

6. Písomná reklamácia musí obsahovať: 

- Fotokópiu dokladu o kúpe 

- Fotokópiu záručného listu 

- Opis vady 

- Voľba nároku na odstránenie vady 

 

Článok IX                                                                                                                                                                                        

Záručný servis 

1. Pre plnenie tejto zmluvy platia záručné podmienky predávajúceho: 
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- Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví vada materiálu, výrobná vada alebo výrobná vada, 

predávajúci je povinný vadu odstrániť výmenou materiálu, čo bude vykonané bez úhrady, 

v čo najkratšom možnom termíne 

- O dobu, pokiaľ bude predmet zmluvy nefunkčný, sa predlžuje záručná doba (čas od 

nahlásenia vady po odstránenie vady) 

2. Záručný servis, t.j. odstraňovanie vád spadajúcich do záruky na predmet zmluvy je 

vykonávaný v plnom rozsahu bezplatne, včítane dopravných nákladov a osobných nákladov 

 

Článok X                                                                                                                                                                                       

Ostatné ustanovenia 

1. Všetky, v tejto zmluve neuvedené ustanovenia, sa riadia Obchodným zákonníkom 

2. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zákazky, kupujúci má právo vyrubiť 

voči predávajúcemu sankciu vo výške 0,05% z kúpnej ceny bez DPH, za každý deň omeškania 

3. V prípade omeškania kupujúceho s uhradením ceny predmetu zmluvy podľa Článku III tejto 

zmluvy, môže predávajúci uplatniť sankciu vo výške 0,05% z kúpnej ceny bez DPH, za každý 

deň omeškania. 

4. Ustanovenia bodu 2. a 3. sa neuplatnia, ak prekážka dodania predmetu zmluvy sú spôsobené 

vyššou mocou. Zmluvné strany si môžu dohodnúť náhradný termín dodania predmetu 

zmluvy, prípadne odstúpenie od zmluvného vzťahu. 

 

Článok XI.                                                                                                                   

Odstúpenie od zmluvného vzťahu 

 

1. Predávajúci ako aj kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvného vzťahu v prípadoch 

podstatného porušenia zmluvných povinností 

2. Odstúpenie od zmluvy nastáva doručením písomného oznámenia druhej strane. 

Doručením oznámenia účinky tejto zmluvy zanikajú. Zmluvné strany sú v takomto 

prípade povinné vrátiť už poskytnuté plnenie a uhradiť skutočne vynaložené náklady, 

ktoré vznikli do dňa odstúpenia od zmluvy druhej strane v súvislosti s predmetom tejto 

zmluvy 

 

Článok XII                                                                                                                                                                                     

Záverečné ustanovenia 

1. Kúpna zmluva je vypracovaná v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 

po 2 (dva) rovnopisy. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, 

ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Kúpnu zmluva si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto 

plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez 

omylu, bez časového tlaku alebo bez jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez 

akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

4. Akékoľvek zmeny z ustanovení tejto Kúpnej zmluvy je možné vykonať iba písomnou formou 

a platia až po podpísaní oboma zmluvnými stranami 

5. Kúpna zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná nasledujúcim 

dňom po jej zverejnení objednávateľom, v súlade s predpismi o zverejňovaní zmlúv. 
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6. Táto Kúpna zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.                              

Časti, ktoré táto Kúpna zmluva neupravuje sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 

7. Nedeliteľnou súčasťou tejto Kúpnej Zmluvy  je príloha: 

• Príloha č. 1 – Súhrnný formulár návrhu uchádzača predložený ako súčasť  ponuky  

dňa 27. 3. 2020 

 

 

 

 

 

 

V ....................., dňa ..................................... V Nededzi, dňa 15.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................... ............................................................. 

   Ing. Ondrej Ďurica, konateľ spoločnosti         PhDr. Peter Vajda, starosta  

             za predávajúceho                                                                                  za objednávateľa 
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Príloha č. 1: 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ : : : :     
    
verejného obstarávateľa:    Obec Nedeza, Hlavná 1/1, 013 02 NedezaObec Nedeza, Hlavná 1/1, 013 02 NedezaObec Nedeza, Hlavná 1/1, 013 02 NedezaObec Nedeza, Hlavná 1/1, 013 02 Nedeza    

na predmet zákazky s názvom:    „Priekopový ramenový mulčovač“„Priekopový ramenový mulčovač“„Priekopový ramenový mulčovač“„Priekopový ramenový mulčovač“    

                        
  
       

HONTHONTHONTHONT----TECH, s.r.o.TECH, s.r.o.TECH, s.r.o.TECH, s.r.o.            SvätotrojičnéSvätotrojičnéSvätotrojičnéSvätotrojičné    námestie 10, 963 01 Krupinanámestie 10, 963 01 Krupinanámestie 10, 963 01 Krupinanámestie 10, 963 01 Krupina    
 ..........................................................................................................................................................................      
Názov a sídlo uchádzača resp. skupiny uchádzačov (vymenujete všetkých členov skupiny uchádzačov) 
 
    
 
 

 

Predmet  zákazky      

  „Priekopový ramenový mulčovač“                                                         

 

Eur bez DPH 

 

Eur s DPH 

 
Maschio MARTINA 595 

 
18.900,00 

 
22.680,00 

 
Je uchádzač platiteľom DPH? 
 
 ÁNO 1) 
 NIE  1)   
  
V Krupine, dňa 26.03.2020 
 
 
 Ing. Ondrej ĎuricaIng. Ondrej ĎuricaIng. Ondrej ĎuricaIng. Ondrej Ďurica, konateľ spoločnosti HONT-TECH, s.r.o. 
 ............................................................................................................................................................... 
  Čitateľné  Meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej podpisovať ponuku v mene uchádzača 
  
 
Pokiaľ ponuka je podpisovaná osobou splnomocnenou na zastupovanie oprávnenej osoby uchádzača,  
súčasťou ponuky musí byť  originál alebo overená fotokópia splnomocnenia tejto osoby na takýto úkon.  
  
  
  
 1) Nehodiace sa prečiarknite 
 

 


