
Kúpna zmluva č. Z202113608_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov
Sídlo: Ul. slovenských partizánov 1129/49, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 42141443
DIČ: 2022670661
IČ DPH: SK2022670661
Telefón: 0901 918 386

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TATRA TRUCKS a.s.
Sídlo: Areál Tatry 1450/1, 74221 Kopřivnice, Česká republika
IČO: 01482840
DIČ:
IČ DPH: CZ01482840
Telefón: +421917386475

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákladné  vozidlo do škôl
Kľúčové slová: nákladné vozidlo v dieloch
CPV: 34143000-1 - Vozidlá na zimnú údržbu ciest; 34913000-0 - Rôzne náhradné diely; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nákladné vozidlo do škôl

Funkcia

Nákladné vozidlo  bude dodané v  dieloch, s ktorých žiaci v rámci svojej praxe zložia jedno kompletné nákladné  vozidlo, ktoré 
bude určené na údržbu ciest.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nákladné vozidlo dodané v dieloch ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

PODVOZOK kategória N3G v prevedení 4x

Celková hmotnosť min 19.500 kg

Technická hmotnosť min 20.000 kg

Počet náprav 2

Počet hnaných náprav 2

Objem motora min 10,5 l

Výkon motora min 300 kW

Prevedenie motora E6

Výkon motorovej brzdy min 340 kW / 2100 ot/min

Nové vozidlo, nie predvádzacie, nie použité áno
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Pohon všetkých náprav – pohon prednej nápravy 
vypínateľný , áno

Nasávanie vzduchu nasadené za kabínou vodiča áno

Za jazdy priraditeľný pohon prednej nápravy, bez 
nutnosti zastavenia áno

Automatizovaná prevodovka bez spojkového pedálu áno

Zaťaženie prednej nápravy min 9t

Maximálne zaťaženie zadných náprav 11,5 t

Pneumatiky s rozmerom 385/65 R 22,5 vpredu a 315/80 
R22,5 vzadu áno

Uzávierka medzinápravového diferenciálu áno

Uzávierka diferenciálu prednej nápravy áno

Uzávierka diferenciálu zadnej nápravy áno

Pneumatické odpruženie prednej nápravy , alebo 
odpruženie prednej nápravy zosílenými listovými 
pružinami

áno

Pneumatické kombinované odpruženie zadných náprav áno

Predná náprava zosilnená – umožňujúca pevné 
uchytenie upínacej dosky snehového pluhu áno

Dvojokruhový systém riadenia z dôvodu únosnosti 
prednej nápravy (9ton) (prípadné ekvivalent, pri 
zachovaní bezpečnej podmienky riaditeľnosti vozidla)

áno

Stabilizátor na prednej /zadnej náprave áno

Podtlakové satie vzduchu za kabínou áno

Nádrž PHM min 300 l

Nádrž Ad Blue min 45 l

Uzamykateľné nádrže áno

Ochranný kryt chladiča motora áno

Ťažné zariadenie D40mm áno

Brzdový systém s ABS áno

Bubnové brzdy na PN a ZN áno

Vývod dvojokruhovej brzdy pre príves áno

Zadná stena bez zasklenia áno

Klimatizácia áno

Nezávislé prídavné kúrenie áno

Elektrické ovládanie okien áno

Menič napätia áno

Rozhranie, systém riadenia flotily FMS 24 V/ 12 V, min. 10 A

Rádio s USB áno

Tachograf áno

Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním 3klúče od
vozidla áno

Pneumaticky odpružené a nastaviteľné sedadlo vodiča, 
sedadlo spolujazdca pevné áno

Zadný  pomocný pohon od motora podvozka áno

2. pomocný pohon z prevodovky pre pohon sklápacej 
nadstavby áno

Hydraulika sklápania korby, hydraulický válec je 
súčasťou podvozka áno

Ovládač sklápania korby v kabíne vodiča áno
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Priečniky na uchytenie výmennej nadstavby sú súčasťou
vozidla áno

Palubná diagnostika vozidla áno

FMS konektor zabezpečujúci prenos informácii z vozidla 
do monitorovacieho zariadenia s plným počtom výstupov áno

Gumenné rohože áno

Akumulátory 2 x 12V, min 175 Ahn

Alternátor 28V min 100 A

Zásuvka prívesu 24V, 15 pólová

Denné svietenie LED áno

Koncové svetlá s ochranným plechovým krytom áno

Majáky podľa platnej legislatívy 2ks áno

Prídavné svetlomety pre zimnú údržbu, pod čelným 
sklom kabíny s deaktiváciou základných svetlometov pre
prácu v zimnej údržbe

áno

Farba kabíny  RAL 2011 ,nárazník vo farbe karosérie 
RAL 2011 áno

Výbava vozidla podľa platnej legislatívy (lekárnička, 
trojuholník, vesta, hasiaci prístroj) áno

Teleskopický zdvihák áno

2 ks podkladacie kliny áno

Blatníky plné polkruhové áno

Zábrany proti podbehnutiu áno

Bočné zábrany áno

Inštrument, štítky, dokumentácia v slovenskom, alebo 
českom jazyku áno

Záruka na  vozidlo 12 mesiacov /hnacie ústrojenstvo 36 
mesiacov áno

Príprava pre uchytenie čelnej upínacej dosky áno

MINIMÁLNE  POŽADOVANÉ  PARAMETRE TECHNICKÁ  ŠPECIFIKÁCIA  DIELOV

MOTOR:

Celková  hmotnosť v zmysle platnej legislatívy : 
Vyhláška č. 134/2018, § 5,  ods. 1a 19,5 t

naftový preplňovaný turbodúchadlom s výkonom min. 300 kW

s krútiacim momentom /v rozmedzi otáčok áno

emisnú normu min. EURO 6d

motorovou brzdou s účinnosťou min. 2/3 výkonu motora

vyhrievaný palivový filter áno

PTO - pomocným pohonom od motora podvozku 
nákladného automobilu s  rozsahom otáčok motora od 
voľnobežných až po maximálne otáčky, umožňujúci 
odber výkonu s dostatočnou  rezervou pre 
prevádzkovanie celkovej zostavy sypača v nepriaznivých
zimných podmienkach s ochranou proti poškodeniu

áno

obmedzovač rýchlosti áno

klimatizácia od motora áno

alternátor s výkonom min. 28 V/100 Ah

KABÍNA :

kompletná výbava kabíny pre ťažkú zimnú prevádzku áno

odklápacia kabína áno

zadná stena kabíny bez zasklenia áno

dvojokruhové ľavostranné riadenie s posilňovačom áno
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2-miestna  vybavená nastaviteľným odpruženým 
sedadlom pre vodiča, sedadlo pre spolujazdca môže byť
pevné

áno

vysokovýkonné stierače čelného skla áno

nezávislé kúrenie áno

nasávanie vzduchu do motora umiestnené za kabínou 
vzadu áno

vysokovýkonné prídavné predné reflektory so 
smerovými svetlami umiestnenými na kabíne  vodiča 
pod čelným sklom (nad čelnou snehovou radlicou v 
prepravnej polohe)

áno

dva výstražné majáky oranžovej farby umiestné na 
kabíne vodiča áno

elektricky vyhrievané a nastaviteľné spätné zrkadlá áno

elektricky vyhrievané a nastaviteľné spätné zrkadlá áno

menič napätia 24/12 V áno

rádio s USB a ovládaním na volante áno

základný imobilizér áno

centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládaním 3 kľúče áno

FMS konektor na montáž GPS - monitorovacieho 
systému áno

digitálny tachograf áno

centrálny palubný počítač v jazyku slovenskom/českom áno

farba kabíny RAL 2011 – oranžová áno

PREVODOVKA :

automatizovaná 16 stupňová

prídavnou prevodovkou, zosúladenou s výkonom 
motora, prevodovkou a náparavami tak, aby 
nedochádzalo k nadmernému namáhaniu jednotlivých 
dielčích pohonných jednotiek podvozku, /prípadne 
ekvivalentným riešením pohonu náprav -rozdeľovacou 
prevodovkou/

áno

závislý vypínateľný pomocný pohon od prevodovky s 
čerpadlom hydrauliky pre sklápaciu nadstavbu áno

hydraulický okruh sklápania s hydraulickým valcom 
vyklápania, rozvádzačom /kompletná dodávka 
hydraulického okruhu sklápania

áno

NÁPRAVY :

rázvor náprav min. 3 700  max. 3 900

zaťaženie prednej nápravy min. 9000 kg

zadná náprava s únosnosťou min. 11500 kg

dvojmontáž kolies zadnej nápravy áno

zapínateľný (prípadne stály) pohon riadenej nápravy s 
uzávierkami diferenciálov všetkých náprav áno

predný a zadný stabilizátor áno

PNEUMATIKY :

predná náprava – 385/65 R 22,5 – dezén M+S  (3PMSF) áno

zadná náprava – 315/R80 22,5 (dezén M+S (3PMSF) áno

zosilnené šasi - rám podvozku, odolným voči krutovému 
ohybu podvozku áno

perovanie podvozku pneumatické na prednej  a zadnej 
náprave /prípadne ekvivalentné riešenie pérovania/ áno

EBS a ABS podvozku s vývodmi a prípravou 
umožňujúcou ťahanie prívesu áno
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vzduchová a elektrická sústava ABS, EBS umožňujúca 
ťahanie prívesu áno

bočné zábrany – ochrana proti podbehnutiu /v zmysle 
platných predpisov/ áno

zadný nárazník – ochrana proti podbehnutiu /v zmysle 
platných predpisov/ áno

zadný záves na ťahanie prívesu Ø 40 mm áno

bočné obrysové svetlá /v zmysle platných predpisov/ áno

zvuková výstražná signalizácia pri spätnom chode 
podvozku áno

priečniky na uchytenie výmennej nadstavby sú súčasťou
podvozka áno

blatníky polkruhového tvaru a zásterky zadných kolies /v
zmysle platných predpisov/ áno

doplnenie podvozku nákladného automobilu 
plnohodnotnou rezervou áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Objednávateľ požaduje zabezpečiť materiálnu a personálnu koordináciu pri skladaní kompletných dielov vozidla a zabezpečiť 
zaškolenie  študentov a pedagógov.

Objednávateľ  požaduje predložiť platný výrobcom  potvrdený certifikát, ktorý ho oprávňuje k uskutočňovaniu autorizovaného 
servisu a predaja  dielov na kompletné nákladné vozidlá, pokiaľ nie je dodávateľ samotný výrobca.

Objednávateľ  požaduje predložiť čestné prehlásenie dodávateľa, že dodávané  diely v zmysle jednotlivých požiadaviek 
obstarávateľa budú dodané výlučne  nové nepoužité a nikdy nenamontované originálne  diely.

Dodávateľ  oznámi objednávateľovi obchodnú značku a typ ponúkané nákladného vozidla v  dieloch. Predloží prospektový 
materiál vrátane podrobnej technickej špecifikácie a technických vlastností podľa opisu uvedeného v Technickej špecifikácii, 
prípadne ďalšie vhodné doklady.

Dodávateľ dodá diely pre montáž podvozku vozidla 4x4 - Nosič výmenných nadstavieb  pre možnosť (posypová nadstavba, 
čelná radlica, sklápač S3) ako súbor dielov, nikdy nezmontovaných a nepoužitých. Po montáži musí vozidlo spĺňať technické 
parametre v zmysle platnej legislatívy.

V prípade , že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technická špecifikácia odkazujú na konkrétneho  výrobcu, 
výrobný postup, značku, obchodný názov, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby umožňuje sa 
dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými resp. lepšími/vyššími parametrami. Nedodržanie 
porovnateľných alebo lepších parametrov pri ekvivalentom plnení bude považované za porušenie zmluvy a dôvodom na 
odstúpenie od zmluvy.

Objednávateľ požaduje dodať kompletnú dokumentáciu k montáži vozidla ako aj k prevádzke vozidla.

Objednávateľ požaduje sprievodnú dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom alebo českom jazyku vrátane manuálu.

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.

Sada  dielov musí spĺňať požiadavku montáže plnohodnotného a prevádzky schopného nákladného automobilu.

Objednávateľ požaduje dodať komplet prevádzkové kvapaliny.

Splatnosť faktúry 30 dní po protokolárnom prevzatí všetkých komponentov Objednávateľom od jej doručenia Objednávateľovi.

Objednávateľ  požaduje predložiť všetky požadované doklady v originály, alebo overenej kópii s podpisom štatutára do 5 
pracovných  dní od uzatvorenia zmluvy.

Objednávateľ posúdi na základe predložených dokladov, či ponúkaný  predmet zákazky spĺňa technické parametre a 
požiadavky kupujúceho v zmysle zmluvy.  Ak dôjde k rozporu , prípadne z predložených dokladov nebude možné posúdiť 
zhodu, Objednávateľ vyzve Dodávateľa na doplnenie predložených dokladov.Dodávateľ je povinný doplniť požadované 
dokumenty do 5 pracovných dní od prevzatia výzvy. Ak po doplnení dokumentov nie je možné jednoznačne posúdiť zhodu s 
požiadavkami, Objednávateľ má právo jednostranne od tejto Zmluvy odstúpiť.

V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si 
vyhradzuje právo tovar neprevziať a to bez nároku na akúkoľvek finančnú náhradu na náklady spojené s jeho dodaním.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky  a požiadavky Objednávateľa uvedenej v technickej špecifikácii alebo v osobitných 
požiadavkách na plnenie alebo  v Kúpnej zmluve sa bude požadovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a  
Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy, požadovať náhradu škody a udeliť neuspokojivú referenciu.
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Ak Dodávateľ nepredloží alebo predloží Objednávateľovi predmet plnenia,  v ktorom hodnoty nebudú v súlade so skutočnými 
alebo požadovanými vlastnosťami dodávaného plnenia, alebo sa takýto produkt pokúsi dodať, Objednávateľ je oprávnený 
uplatniť si u Dodávateľa zmluvnú pokutu v sume 5 % z hodnoty plnenia, najmenej však vo výške 250 EUR za každé také 
porušenie, tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Cieľom zmluvnej pokuty je pokryť náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nutnosti rušenia zmluvy a opakovania aukcie vrátane 
všetkých pridružených procesov. Z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkania nezodpovedajúceho tovaru alebo 
služieb, ceny za ktorú nie je možne dodať, alebo nedokázaním splniť osobitné požiadavky.

Objednávateľ nie je povinný prevziať a uhradiť predmet zákazky ak má vady, a to až do úplného odstránenia.

V prípade, ak sa Dodávateľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby 
bola v súlade so zmluvnou cenou, t.j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila.

Cena za dodanie tovaru je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci 
Elektronického kontraktačného systému a zahŕňa všetky náklady, vrátane dopravy na miesto plnenia,  poplatky a úhrady 
Dodávateľa pri dodaní celého predmetu tejto zmluvy na miesto plnenia a je nemenná.

V prípade, ak dodaný tovar nebude zodpovedať technickej špecifikácii uvedenej v zmluve, alebo ak sa vada tovaru zistí až po 
jeho prevzatí, je Dodávateľ povinný doručiť Objednávateľovi tovar bez závad v lehote do 5 pracovných dní po uplatnení 
reklamácie. Uplatnenie reklamácie sa rozumie záznam v preberacom protokole/dodacom liste, v ktorom kontaktná osoba 
Objednávateľa uvedie vady tovaru, ktorý neprevzal a odoslanie e-mailu na adresu Dodávateľa v prípade, ak sa reklamácia 
realizuje po prevzatí tovaru.

Záruka 12 mesiacov na vozidlo a  36 mesiacov na hnacie ústrojenstvo od protokolárneho prevzatia.

Dodávateľ  nie  je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl.  zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len  „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu  Objednávateľa. 
Právny úkon, ktorým budú postúpené  pohľadávky Dodávateľa v rozpore s dohodou  Objednávateľa  podľa  predchádzajúcej 
vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol 
na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas  štatutárneho orgánu Objednávateľa.

Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom 
systéme v platnom znení sa umožňuje a objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu zmluvy na  základe preberacieho 
protokolu/dodacieho listu. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.  Prílohou faktúry je preberací 
protokol/dodací list potvrdený oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so Zmluvou, má Objednávateľ 
právo vrátiť ju Dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej 
faktúry. Nová lehota začne plynúť doručením opravenej, resp. doplnenej faktúry Objednávateľovi.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Ulica: Ul.slovenských partizánov 1129/49
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3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.10.2021 10:00:00 - 29.10.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 110 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 132 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 01.07.2021 10:38:02

Objednávateľ:
Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
TATRA TRUCKS a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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