
Kúpna zmluva č. Z201742209_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Hontianske Moravce
Sídlo: Hontianska 255/29, 96271 Hontianske Moravce, Slovenská republika
IČO: 00319911
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0455583913

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PENTIMEX, s.r.o.
Sídlo: Tužina 26, 97214 Tužina, Slovenská republika
IČO: 31622054
DIČ: 2020434174
IČ DPH: SK2020434174
Číslo účtu: SK8102000000001441238457
Telefón: 0465431793

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Modulárna prenosná cestná váha
Kľúčové slová: váha
CPV: 38311200-0 - Elektronické technické váhy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka: Modulárna prenosná cestná váha

Funkcia

Cestná váha určená na váženie nákladných automobilov.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Dĺžka vážiaceho mosta mm 6000

Šírka vážiaceho mosta mm 3000

Výška vážiaceho mosta mm 270

Váživosť t 10

Presnosť dielika kg 5

Preťažiteľnosť mostu % 150

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Presnosť váženia podľa noriem OIML a STN EN 45501, trieda presnosti III

Nosnosť Podľa DIN 8119 (mosty pre cestné váhy)

Konštrukcia z predpätého železobetónu - prefabrikát áno

Trieda krytia tenzometrických snímačov min. IP 68
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Modulárna plochá konštrukcia s celkovou výškou 
350mm áno

Osadenie váhy priamo na stávajúcu komunikáciu áno

Záručná doba min. 24 mesiacov odo dňa dodania

Záručný servis bude poskytovaný najneskôr 48 hodín od okamihu písomného 
oznámenia poruchy

Záruka na servisné zásahy a použité náhradné diely min. 6 mesiacov odo dňa servisného zásahu

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Úspešný uchádzač v lehote do 7 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi presnú 
technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru (s uvedením výrobcu a presného typového označenia) spolu s fotografiami a 
katalógovým listom. 

Úspešný uchádzač v lehote do 7 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi zoznam 
servisných stredísk, v ktorých bude poskytovaný záručný servis.

Úspešný uchádzač v lehote do 7 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi doklad 
vystavený výrobcom váhy, ktorý ho oprávňuje predávať tento výrobok na území SR a zároveň preukazuje jeho odbornú 
spôsobilosť na vykonávanie záručného a pozáručného servisu vo vzťahu k ponúkanej váhe.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých položiek do 7 dní od 
uzavretia zmluvy

Požaduje sa uvedenie ceny s DPH a bez DPH

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Krupina
Obec: Hontianske Moravce
Ulica: Hontianska 255/29

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.10.2017 11:00:00 - 20.12.2017 11:00:00

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 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné 
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena
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4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 250,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 500,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 03.10.2017 13:34:01

Objednávateľ:
Obec Hontianske Moravce
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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