
Kúpna zmluva č. Z201822865_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
Sídlo: Hlavná 17, 91701 Trnava, Slovenská republika
IČO: 00598135
DIČ: 2021190963
IČ DPH: SK2021190963
Číslo účtu: SK07 0200 0000 0000 0633 4212
Telefón: 00421333236434

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Marián Šupa
Sídlo: Hollého 164, 92207 Veľké Kostoľany, Slovenská republika
IČO: 11906022
DIČ: 1020327209
IČ DPH: SK1020327209
Číslo účtu: SK9209000000000045555173
Telefón: 0903467760

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Profesionálne traktorové kosačky
Kľúčové slová: kosačka, kosenie, traktor, mulčovač
CPV: 16311100-9 - Kosačky trávnikov, parkov alebo športovísk; 60000000-8 - Dopravné služby 

(bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Profesionálna traktorová kosačka so zberným košom.

2. Profesionálna traktorová mulčovacia kosačka.

Položka č. 1: Profesionálna traktorová kosačka so zberným košom.

Funkcia

Kosenie suchej aj mokrej a vysokej trávy a na komunálne účely.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Objem motora cm3 950

Výkon motora HP 25

Objem palivovej nádrže liter 20

Maximálna pracovná rýchlosť dopredu km/hod 17

Maximálna pracovná rýchlosť dozadu km/hod 10

Priemer zatočenia m 1,7

Počet žacích nožov ks 2

Dĺžka záberu žacieho ústrojenstva mm 1300
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Výška kosenia mm 25 102

Výška zdvihu žacieho zariadenia mm 180

Objem zberného koša liter 640

Výška vyprázdňovania  zberného koša mm 1900

Hmotnosť zariadenia kg 930

Množstvo: kus 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

ako traktorová kosačka KUBOTA G26 HD alebo 
ekvivalent

s výbavou na cestné komunikácie a osvedčením o evidencii - časť 
II.

Motor vodou chladený 3-valcový, diesel.

Prevodovka hydrostatická ovládanie jedným pedálom dopredu aj dozadu

Ostatné
hydraulický posilňovač riadenia, tempomat na fixovanie rýchlosti 
pri prácach na veľkých plochách, LCD počítadlo motohodín s 
ukazovateľmi základných kontrol stroja, maják.

Pohon žacieho zariadenia a prevodovky pomocou kardanovej hriadele.

Medzinápravové žacie zariadenie hydraulické zdvíhanie ovládané z miesta vodiča, nastavenie výšky 
kosenia z miesta vodiča mechanicky v 6mm krokoch.

Zberný kôš z kovového sita, s akustickou kontrolou naplnenia s 5 stupňami 
nastavenia a hydraulickým vyprázdňovaním do výšky.

Sedadlo vodiča odpružené, s plynulou reguláciou posunu.

Položka č. 2: Profesionálna traktorová mulčovacia kosačka.

Funkcia

Kosenie verejnej zelene a ihrísk.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Objem motora cm3 1000

Výkon motora HP 25

Objem palivovej nádrže liter 45

Maximálna pracovná rýchlosť dopredu km/hod 15

Maximálna pracovná rýchlosť dozadu km/hod 8

Počet žacích nožov ks 3

Dĺžka záberu žacieho ústrojenstva mm 1500

Výška kosenia mm 25 127

Polomer otáčania stupeň 360

Svahová dostupnosť stupeň 20

Hmotnosť zariadenia kg 775

Množstvo: kus 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

ako traktorová kosačka KUBOTA ZD 326 alebo 
ekvivalent profesionálna traktorová kosačka s mulčovacím zariadením

Motor vodou chladený 3-valcový, diesel.

Prevodovka hydrostatická 2 stupňová, ovládanie chodu 2 dvoma ručnými pákami

Predná náprava výkyvná, slúži ako zdvíhacie zariadenie v prípade poruchy v 
teréne.

Medzinápravové žacie zariadenie

zavesené na paralelnom paralelnom závese z pásovín, hydraulické
dvíhanie pomocou nožného pedála, s bočným/zadným 
vyhadzovaním, centrálne nastavenie výšky kosenia pomocou 
kolečka.

Ostatné odpružené sedadlo s opierkami, kontrolný panel s počítadlom 
motohodín a s ukazovateľmi základných kontrol stroja.

Strana 2 z 4 



2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane protokolárneho zaškolenia obsluhy.

Požaduje sa v prípade nahradenia výrobku ekvivalentom predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu, vrátane technických listov 
preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov 
(obchodných značiek) ocenených výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy.

Požaduje sa pre pol. č. 1 výbava na cestné komunikácie , osvedčenie o evidencii  - časť II.

Požaduje sa zabezpečiť záručný a pozáručný servis. Záručná doba na zariadenia je minimálne 24 mesiacov.

Požaduje do 24 hodín od nahlásenia závady vykonať posúdenie vady a začať s jej odstraňovaním. Požaduje sa opravy 
realizovať do 48 hodín od identifikácie vady.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Trnava
Ulica: Športový areál,  Rybníkova 16

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.05.2018 08:00:00 - 31.05.2018 14:02:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 44 090,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 52 908,00 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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.
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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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 24.05.2018 14:10:00

Objednávateľ:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Marián Šupa
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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