Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201850686_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 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:
Telefón:
1.2

00421333236434

Dodávateľ:
Obchodné meno:

SZĽH Infra, s. r. o.

Sídlo:

Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

51054825

DIČ:

2120584246

IČ DPH:

SK2120584246

Číslo účtu:
Telefón:

0908064334

II. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:
Rolba - prenájom s možnosťou odkúpenia
Kľúčové slová:
rolba, úprava ľadovej plochy, úprava ľadu, prenájom
37481000-3 - Stroje na úpravu ľadovej plochy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)
Druh/y:
Tovar; Služba
Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:
CPV:

2.2

Zoznam položiek:
1. Rolba
2. Prenájom rolby
Položka č. 1:

Rolba

Funkcia
Zariadenie slúžiace na profesionálnu úpravu ľadovej plochy.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Kapacita batérie

Ah

600

Denný počet úprav ľadovej plochy

počet

14

Výkon motora

HP

24

Objem nádrže na vodu - umývanie

liter

220
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Maximum

250

Presne

Objem nádrže na vodu - úprava ľadu

liter

750

800

Objem nádrže na sneh vrátane komprimovaného

m3

3,00

3,80

Šírka stroja

m

2,20

Dĺžka stroja

m

4,20

Výška stroja

m

2,30

Výška stroja so zdvihnutou korbou

m

3,20

Polomer otáčania vonkajší

m

5,00

Počet hobľovacích nožov

ks

Dĺžka hobľovacieho noža

m

1,90

Výkon hydraulického čerpadla

HP

11

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

ako rolba ZAMBONI 650 ELECTRIC alebo ekvivalent

s elektrickým pohonom, bez kabíny pre vodiča

Nová alebo aj použitá rolba

rok výroby 2016 až 2018, maximálne 400 motohodín prevádzky
pri použitom zariadení

Podvozok

tuhý oceľový rám s odpruženou zadnou nápravou

Náhon

na všetky 4 kolesá

Elektronické ovládacie prvky

diagnostika a informovanosť v reálnom čase

Vodné čerpadlo

s integrovanou elektromagnetickou spojkou 12V

Kolesá

hliníkové, s radiálnymi pneumatikami s oceľovým kordom a
protišmykovými hrotmi

Súčasťou dodaného zariadenia musí byť:

- gumová stierka, textilná stierka, nôž na zarovnanie plochy pri
mantineloch, kartáč umiestnený medzi nápravami

Príslušenstvo:

- nabíjačka batérií kontrolovaná mikroprocesorom, 1 x náhradný
hobľovací nôž, sada náradia na výmenu kolesa a výmenu
hobľovacieho noža, hever, rezervné koleso s protišmykovými
hrotmi

Dokumentácia v slovenskom alebo českom jazyku:

- návod na obsluhu stroja, katalóg náhradných dielov, servisná
knižka

Položka č. 2:

1
2,00

Prenájom rolby

Funkcia
Služby súvisiace s prenájmom zariadenia vo vlastníctve dodávateľa spojený s prevodom vlastníckeho práva na objednávateľa.
Technické vlastnosti

Jednotka

Doba nájmu

mesiac

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Minimum

Maximum

Presne
48

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto určenia.
Vrátane protokolárneho zaškolenia obsluhy a skúšobnej prevádzky stroja v rozsahu minimálne 7 hodín v jeden pracovný deň.
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Požaduje sa predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu zariadenia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie
požadovaných parametrov s uvedením presných názvov (obchodných značiek) oceneného výrobku do 5 pracovných dní od
účinnosti Zmluvy.
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená vrátane cien za príslušenstvo a dokumentáciu - uvedené v technických
vlastnostiach.
Požaduje sa predložiť do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy návrh na plnenie - výška nájmu s DPH za 1 kalendárny
mesiac nájmu, ktorá vychádza z ceny za predmet zákazky a tvorí ju 1/48 uvedenej ceny.
Požaduje sa záruka na 24 mesiacov na rolbu a 24 mesiacov na originálne diely a príslušenstvo dodané so zariadením.
Zmluvné podmienky podľa § 489 a nasl. Obchodného zákonníka o kúpe prenajatej veci:
1. Predmetom zmluvy je prenájom rolby, ktorá je vo výlučnom vlastníctve prenajímateľa, spojený s prevodom vlastníckeho
práva prenajatej veci z prenajímateľa (ďalej dodávateľ) na nájomcu (ďalej objednávateľ).
2. Dodávateľ vyhlasuje, že na predmete zmluvy nie sú žiadne zjavné a ani iné vady a že spĺňa vyššie uvedené technické
vlastnosti a požadované parametre.
3. Dodávateľ prenecháva objednávateľovi predmet zmluvy na dobu 48 mesiacov, počnúc dňom 1.1.2019.
4. Dodávateľ v dobe nájmu zabezpečí servis a opravu predmetu zmluvy prostredníctvom servisného technika s odbornou
spôsobilosťou k danému zariadeniu. Náklady na servis a opravy bude znášať objednávateľ.
5. Objednávateľ je povinný starať sa o bežnú údržbu zariadenia a nahlásiť poruchu do 24 hodín od jej zistenia.
6. Objednávateľ sa zaväzuje za predmet zmluvy platiť dodávateľovi nájomne v dohodnutej výške za každý kalendárny mesiac
trvania nájmu vždy k 10-temu dňu príslušného mesiaca.
7. Výška nájmu bude stanovená ako 1/48 z celkovej ceny s DPH za predmet zmluvy získanej uzatvorením zmluvy
prostredníctvom EKS - návrh predloží dodávateľ do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.
8. K ukončeniu nájomného vzťahu pred nadobudnutím vlastníckeho práva k predmetu zájmu môže dôjsť na základe týchto
skutočností:
- I.) písomnou dohodou zmluvných strán,
- II.) uplynutím uvedenej doby nájmu,
-II.) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany v prípade porušenia zmluvných podmienok podstatným spôsobom,
pričom výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť odo dňa oznámenia výpovede druhej zmluvnej strane.
9. Objednávateľ je povinný v prípade skončenia nájomného vzťahu spôsobom uvedeným v bode 8. vrátiť predmet zmluvy
dodávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo ak zmluva neustanovuje inak.
10. Predmet nájmu prechádza do výlučného vlastníctva objednávateľa bezodplatne po uplynutí 48 mesiacov trvania
nájomného vzťahu, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak a za podmienky, že objednávateľ uhradil doposiaľ všetky
splatné platby nájomného riadne a včas a uhradil aj všetky ostatné záväzky, ktoré má voči dodávateľovi.
Názov

2.4

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

Popis

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica:

Spartakovská 1/B

Čas / lehota plnenia zmluvy:
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01.01.2019 00:00:00 - 31.12.2022 23:55:00
3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kus

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 131 000,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 157 200,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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.

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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 22.11.2018 10:38:01
Objednávateľ:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava konajúci prostredníctvom osoby poverenej
zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
SZĽH Infra, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Zmluva bola zverejnená dňa 22.11.2018 na webovom sídle objednávateľa
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