
Kúpna zmluva č. Z202118859_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: CRALIF, s.r.o.
Sídlo: Terézie Vansovej 1054/45, 020 01 Púchov, Slovenská republika
IČO: 36301990
DIČ: 2020109817
IČ DPH: SK2020109817
Bankové spojenie: IBAN: SK3502000000001244701959
Telefón: 0907584479

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Portálový žeriav
Kľúčové slová: žeriav, pojazdný žeriav, reťazový kladkostroj
CPV: 34954000-9 - Portálové žeriavy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Pojazdný portálový žeriav s kladkostrojom

Funkcia

Novovyrobený produkt so záručným listom

Žeriav na manipuláciu s ťažkými predmetmi

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Portálový žeriav ks 1

Nosnosť t 3,2

Rozchod žeriava m 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kladkostroj reťazový elektrický Liftket

Ovládanie žeriava na kábli z kladkostroja

Pojazd kladkostroja elektrický 5/20 m/min

Zdvih kladkostroja elektrický 1 / 4 m/min

Napájanie 400V, 50Hz

Pojazd žeriava manuálny postrkom po podlahe haly

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Strana 1 z 3 



Názov

Hodnotiace kritérium - Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky

Podmienky: Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, prípadne súťaž zrušiť

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia, odbornej prehliadky a odbornej úradnej skúšky podľa STN a uvedenia do prevádzky

Vrátane zaškolenia obsluhy

Tovar požadujeme dodať vrátane všetkých špecifikovaných súčastí

Vrátane zabezpečenia záručného a pozáručného servisu

Dodávateľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy kontaktovať e-mailom zodpovednú osobu 
objednávateľa a predložiť jej k odsúhlaseniu technickú špecifikáciu a fotografie, prípadne prospekty s vyobrazením všetkých 
ponúknutých tovarov (uvedenie typového označenia). Bez tohto vzájomného odsúhlasenia nemôže nastať plnenie zmluvy.

Ak niektorý z použitých parametrov, identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný 
obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod 
podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné 
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je uvedený tovar určený. O ponúknutí ekvivalentného 
výrobku je dodávateľ povinný informovať emailom kontaktnú osobu objednávateľa do 3 pracovných dní.

Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu 
zmluvy!

Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu 
zmluvy.

Záruka na tovar min. 2 roky.

Požadujeme aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred

Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 8:00 do 14:00 hod., prípadne po dohode obidvoch zmluvných strán

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 5 dní od uzavretia zmluvy

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Výrobok musí spĺňať podmienky vyhlášky  MPSVaR 508/2009 Zb. a zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci

Predmet zákazky musí byť dodaný v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými STN týkajúcimi sa predmetu 
zákazky

Splatnosť faktúry je tridsať dní od jej doručenia

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy, platba sa bude realizovať na základe doručenej faktúry

Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku

Spolu s dodávkou tovaru požadujeme dodať i záručný list a návod na používanie a obsluhu v slovenskom jazyku

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.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok. Dodanie tovaru skôr, ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných 
podmienok.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
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Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Ulica: Ul. slovenských partizánov 1129/49

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.10.2021 08:00:00 - 25.10.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 400,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 880,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118859

V Bratislave, dňa 27.09.2021 15:42:01

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

Dodávateľ:
CRALIF, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 3 z 3 





Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118859


Zákazka


Identifikátor Z202118859


Názov zákazky Portálový žeriav


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/312616


Dodávateľ


Obchodný názov CRALIF, s.r.o.


IČO 36301990


Sídlo Terézie Vansovej 1054/45, Púchov, 020 01, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 24.9.2021 8:41:40


Hash obsahu návrhu plnenia aRdRVvgDPQAHb5oL70fdP7siF42ekcfOSIiQlPkFJTg=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
CP123bD21 - SOŠ Pov. Bystrica - Ľahký portálový žeriav 3200kg x 4m.pdf
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CRALIF, s.r.o., T. Vansovej 1054/45,  020 01 Púchov      
 
 DIČ   :        2020109817 
 IČO   :         36301990     
 IČ DPH:    SK 2020109817 
   



 
Číslo      : 123bD2021 
Zo dňa     : 13.09.2021 
Vypracoval : Ing. Jaroslav BARKA, +421 908 533 460 
Tel/Fax    : 042/4612301 
E-mail     : info@cralif.sk , zeriavy@cralif.sk  
 



Dovoľujeme si Vám predložiť nasledovnú ponuku podľa Vašej požiadavky : 
 
      - dodávka ľahkého portálového žeriavu 3200kg x 4m s elektrickým reťazovým kladkostrojom 
s výškou zdvihu 2,95m do haly v Považskej Bystrici 
  
1. Jednonosníkový portálový žeriav 3 200kg x 4,0m: 
1.1. Parametre žeriavu : 
 



Typ žeriava: Jednonosníkový elektrický portálový ,  JEPOZ3200/4000/2950 
Nosnosť [kg]: 3200 
Rozpätie [mm]: Predbežne 4000, vonkajšia šírka žeriavu cca 4500 
Rázvor  [mm]: Predbežne 1750 
Výška zdvihu [mm]: 2950 pri svetlej výške žeriavu cca 3900 
Zdvih: dvojrýchlostný 1,0 / 4,0  [m/min] 
Pojazd kladkostroja: dvojrýchlostný 5 / 20 [m/min] 
Pojazd žeriava: ručný  [m/min] v nezaťaženom stave 
Pojazdové koleso: 4x Ø 200 (2x brzdené, 2x nebrzdené) 
Max. kolesový tlak: predbežne 21,0 kN 
Ovládacie napätie : AC 24V / 50Hz   
Napätie v silovom obvode : AC 400V / 50Hz 
Pripojenie žeriavu : Zástrčka na stĺpe žeriavu, predĺžený prívod dodá objednávateľ 
Priečna žeriavová trolej: Káblová trolej - Wampfler 230 
Kladkostroj : El. reťazový kladkostroj 3200kg, 2m/M5 (ISO/FEM) 



 



Ovládanie žeriavu: 
Zdvih a pojazd kladkostroja závesným tlačidlovým panelom, 
umiestneným pevne na kladkostroji. Pojazd portálu tlačením alebo 
ťahaním nezaťaženého žeriavu  



Rozsah prac. teplôt: -5 / + 40 ºC 
 



Farebné prevedenie: 
RAL 1007 žltá – oceľ. konštrukcia (alkydová živica) 
Pôvodná – kladkostroj  



Charakter prevádzky: Dielenský 
Prostredie  podľa IEC60364-5-51:2001 AA4, AB4,AC1,AD1,AE4,AF1,AG2, BE1 (Normálne, vnútorné) 
Klasifikácia žeriavu (STN ISO 4301/1) A4 
Zatriedenie žeriavu (STN 27 0103) H2, D2, J3 
Umiestnenie žeriavu : V krytej hale 



 



CENOVÁ  PONUKA 



 



Stredná odborná škola, Ul. 
Slovenských partizánov  



 
Ul. Slovenských partizánov 1129/49 



 



017 01     Považská Bystrica, SVK 





mailto:info@cralif.sk


mailto:zeriavy@cralif.sk
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2. Cena : 
 
2.1 Portálový žeriav JEPOZ3200/4000/2950 
 



Dodávka 1ks žeriavu vybaveného podľa bodu 1.1  ...........................................................................................  7 230 € 



Doprava a montáž na mieste  ................................................................................................................................  560 € 



Prenájom VZV k montáži  ................................................................................................................  zabezpečí investor 



Predĺžený prívod  ..............................................................................................................................  zabezpečí investor 



 
2.2 Dokumentácia a skúšky žeriavu : 
 



Vykonanie montážnej skúšky vrátane úradnej skúšky za účasti inšpektora TI SR (TUV), oboznámenie 



s obsluhou žeriavu a odovzdanie sprievodnej dokumentácie  ..............................................................................  650 € 



 



Celková cena dodávky  .....................................................................................................  8 440 € 
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3. Obchodné a záručné podmienky : 
 
3.1 Stanovenie ceny 
 



Cralif, s.r.o., Púchov , všetky ceny sú bez DPH, v cene je zahrnutá doprava a montáž .  
 



3.2 Termíny dodávky 
 



- 6-8 týždňov  



- skúšky pred expedíciou / dodaním žeriava 
 



3.3 Náš návrh platobných podmienok  
 



- 40% z celkovej ceny po objednaní 



- po odovzdaní do prevádzky sa zaplatí zvyšok z ceny 



Platby sa uskutočňujú na základe vystavenia faktúr s lehotou splatnosti: 14dní - zálohové FA, 30dní - konečné FA 



- môže byť dohodnutý aj iný splátkový kalendár pri definovaní vhodných záruk     
 



3.4 Platnosť ponuky 
 



Ponuka je platná 14 dní od dátumu vypracovania 
 



3.5 Záruka 
 



Na dodávku poskytujeme záruku: 



- 60 mesiacov – oceľová konštrukcia 



- Na mechanizmy a kladkostroj poskytujeme záruku  v rozsahu definovanom subdodávateľom 
 



3.6 Servis 
 



Zabezpečujeme záručný aj pozáručný servis štandardne do 24 hodín ako aj dodávku potrebných náhradných dielov. 



Podľa požiadavky po uplynutí záručnej lehoty vykonávame aj pravidelné inšpekcie, údržbu, opravy a školenia 



obsluhy.   



 
 
 
 
 
 
                   S pozdravom  
 
                                      Ing. Jaroslav Barka 
                                             



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spoločnosť je zapísaná v odd. Sro, vložka číslo 10876/R,v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín. 
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