Kúpna zmluva pre 4. časť predmetu zákazky
Číslo predávajúceho: _____________________
Číslo kupujúceho: _____________________
„Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci
Kálnica – traktor s príslušenstvom – drvič bioodpadu“
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z.
a o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:
ČLÁNOK I.
ZMLUVNÉ STRANY
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
PREDÁVAJÚCI:
MB SERVIS, s.r.o.
Sídlo:
Kostolecká 1242/19A, 922 21 Moravany nad Váhom
Štatutárny orgán:
Ing. Roland LAUKO
IČO:
44 020 091
DIČ:
2022556294
IČ DPH:
SK 2022556294
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:
SK36 11 00000000 2621146466
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Osoba oprávnená konať v mene predávajúceho: Ing. Roland Lauko,
konateľ spoločnosti
[ďalej len „PREDÁVAJÚCI“]
KUPUJÚCI:
Obec Kálnica
Sídlo:
Obec Kálnica, Obecný úrad Kálnica 100, 916 37 Kálnica
Zastúpený:
Ing. Ján Krchnavý, starosta obce
E-mail:
IČO:
00311669
DIČ:
2021091589
Osoba oprávnená konať v mene kupujúceho:
[ďalej len „KUPUJÚCI“]
Kupujúci a Predávajúci spoločne ďalej ako „zmluvné strany“ a každá
z nich ďalej aj ako „zmluvná strana“
ČLÁNOK II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY
2.1

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup
verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní, v ktorom sa úspešným uchádzačom stal
Predávajúci.

2.2

Táto zmluva sa uzatvára v súvislosti s realizáciou projektu
„Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci
Kálnica“, ktorý je spolufinancovaný prostredníctvom prioritnej osi
1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry, špecifického cieľa 1.1.1 Zvýšenie
miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku
odpadov, kód Výzvy OPKZP-P01-SC111-2016-11, v rámci Operačného
programu Kvalita programu Kvalita životného prostredia na obdobie
2014-2020.
ČLÁNOK III.
PREDMET ZMLUVY

3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať drvič bioodpadu,
ktorý bude 100 % kompatibilný s traktorom dodávaným v časti 1
predmetu
zákazky
verejnej
súťaže
s názvom
„Zhodnocovanie
biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kálnica –
traktor s príslušenstvom (ďalej len „predmet kúpy“) v požadovanom
rozsahu, vyhotovení, technickej špecifikácii
a parametroch,
v súlade s ponukou predávajúceho do verejnej súťaže a záväzok
kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný predmet kúpy.
Technická špecifikácia a parametre predmetu kúpy tvoria ako
príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Predmet kúpy predávajúci dodá a kupujúci prevezme naraz na základe
preberacieho – odovzdávacieho protokolu, ktorý podpíše za
kupujúceho ________________ a za predávajúceho Ing. Roland Lauko.
Predávajúci odovzdá a kupujúci od predávajúceho prevezme predmet
kúpy za priamej účasti predávajúceho v mieste určenom v ČLÁNOK V.
tejto zmluvy a to tak, aby bol predmet kúpy podľa bodu 3.1 dodaný
najneskôr v deň uvedený v ČLÁNOK V.
Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy nepoškodený a bez
závad.
Predmet zmluvy splní predávajúci vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť.
Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy uvedený v ČLÁNOK III.
Tejto zmluvy za podmienok uvedených v tejto zmluve, na svoje
náklady a svoje nebezpečenstvo. Činnosť musí byt vykonaná tak, aby
boli riadne a včas plnené všetky povinnosti vyplývajúce z výzvy
projektu s názvom: „Zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného
komunálneho odpadu v obci Kálnica“. Predávajúci vyhlasuje, že bol
s týmito dokumentami dôkladne oboznámený a zaväzuje sa pri plnení
tejto zmluvy ho plne dodržiavať. Predávajúci je povinný rešpektovať
pokyny objednávateľa a poskytovateľa finančného príspevku.
ČLÁNOK IV.
CENA

4.1

Cena za predmet zmluvy v rozsahu článku III. Tejto zmluvy je
stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996

Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky v znení neskorších
predpisov.
Cena celkom bez DPH 22 500,00 €
Sadzba v % a výška DPH 20 %

4 500,00 €

Cena celkom vrátane DPH 27 000,00 €

4.2

4.3
4.4

Slovom: Dvadsaťdvatisícpäťsto EUR
V cene za predmet zmluvy sú obsiahnuté všetky náklady súvisiace
s jej plnením.
Cena za dodávku predmetu kúpy je stanovená v súlade s ponukou.
Táto je kalkulovaná vrátane DPH. V cene musí byť zahrnuté
zaškolenie obsluhy v sídle verejného obstarávateľa, 48 hodinová
servisná pohotovosť a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu
kúpy.
Prijaté jednotkové ceny sú záväzné, stanovené v súlade s ponukou
predávajúceho a pevné počas trvania zmluvy.
Kupujúci zaplatí predávajúcemu len za skutočne dodaný predmet kúpy.
ČLÁNOK V.
DODACIE PODMIENKY

5.1
5.2

5.3

5.4
5.5

Dodacia lehota je stanovená na 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti zmluvy.
Predmet kúpnej zmluvy sa zaväzuje predávajúci dodať kupujúcemu až
po vystavení a zaslaní záväznej objednávky zo strany kupujúceho.
V objednávke Kupujúci presne špecifikuje typ kolesového traktora,
ktorý mu bol v zmysle tejto výzvy dodaný. Predmet zmluvy nesmie
byť dodaný skôr ako bude zrealizovaná dodávka príslušného
poľnohospodárskeho kolesového traktora z dôvodu zabezpečenia
a odskúšania 100 % kompatibility s dodávaným traktorom. Miestom
dodanie je sídlo kupujúceho.
Odovzdanie bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho
a prevzatie zástupcom kupujúceho v mieste plnenia po vzájomnej
dohode. Predávajúci je v plnej miere zodpovedný za zabezpečenie
100
%
kompatibility
prídavného
zariadenia
s
príslušným
poľnohospodárskym
kolesovým
traktorom
uvedeným
v súťažných
podkladoch
vzťahujúcich
sa
k tejto
zákazke.
V prípade
nezabezpečenia 100 % kompatibility si kupujúci vyhradzuje právo
predmet tejto zmluvy neprevziať.
Odovzdanie bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho
a prevzatie zástupcom kupujúceho v mieste plnenia po vzájomnej
dohode.
Predmet zmluvy uvedený v Článku III. tejto zmluvy je splnený jeho
úplným prevzatím.
ČLÁNOK VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1

6.2

6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
6.8

6.9

Faktúra za dodanie predmetu kúpy bude vyhotovená na základe
obidvomi stranami podpísaného preberacieho protokolu podľa ČLÁNOK
III., bod 3.2 zmluvy. Preberací – odovzdávací protokol bude
vyhotovený pri prevzatí predmetu kúpy. Na účely fakturácie sa za
deň dodania považuje deň podpísania preberacieho – odovzdávacieho
protokolu obidvomi zmluvnými stranami.
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu podľa ČLÁNOK IV. bez
preddavku na základe faktúry, ktorú predávajúci vyhotoví
a doporučene doručí do sídla kupujúceho. Splatnosť faktúry je 60
dní od doporučeného doručenia faktúry.
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
Úhrada vykonaná prostredníctvom banky je splnená dňom, v ktorom je
kúpny
cena
odpísaná
z účtu
kupujúceho
v prospech
účtu
predávajúceho.
Právo predávajúceho na vyhotovenie faktúry vznikne najskôr dňom,
v ktorom bude predmet kúpy (resp. jeho časť) protokolárne odovzdaný
(preberací – odovzdávací protokol).
V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia podľa ČLÁNOK V.
má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny
z predmetu zmluvy na každý deň omeškania. V prípade vzájomných
nárokov predávajúceho a kupujúceho, budú zmluvné strany postupovať
podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
Predávajúci i kupujúci majú právo na náhradu škody, ktorá im
vznikne porušením, resp. zanedbaním povinností druhou zmluvnou
stranou.
V prípade akejkoľvek nespôsobilosti Predávajúceho plniť si svoje
zmluvné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy v zmysle Článku III.,
V. a VII. alebo ak nastane stav, že Predávajúci nebude schopný
splniť predmet zmluvy vôbec alebo ak sa zistí nedodržanie
požiadavky 100 % kompatibility predmetu zákazky s traktora 110 H
v predmetnej výzve, bude táto situácia dôvodom na odstúpenie od
zmluvy
s tým,
že
Kupujúcemu
vznikne
právo
požadovať
od
Predávajúceho uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 50 % z kúpnej
cena uvedenej v Článku IV., bod 4.1. Zaplatenie zmluvnej pokuty
nemá vplyv na event. náhradu škody, vzniknutej v priamej súvislosti
s omeškaním Predávajúceho.
Predávajúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 €
za každé nesplnenie či porušenie povinnosti, vyplývajúce z článku
X bod 10.3 a 10.4. V prípade opakovaného porušenia týchto
povinností (max. 3x) si kupujúci vyhradzuje právo odstúpiť od
zmluvy.
ČLÁNOK VII.
AKOSŤ DODÁVKY

7.1
7.2

Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy podľa ČLÁNOK III.
s parametrami a v kvalite podľa súťažných podkladov a v zmysle
príloha č. 1 tejto zmluvy.
Prípade ak predávajúci nie je schopný dodať predmet zmluvy
v požadovanej kvalite a presnom technickom prevedení definovanom

v opise predmetu obstarávania so zabezpečením 100 % kompatibility
s traktorom, bude táto situácia dôvodom na odstúpenie Kupujúceho
od kúpnej zmluvy s tým, že Kupujúcemu vznikne právo požadovať od
Predávajúceho uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 50 % z kúpnej
ceny uvedenej v Článku IV., bod 4.1. Zaplatenie zmluvnej pokuty
nemá vplyv na event. náhradu škody, vzniknutej v priamej súvislosti
s omeškaním Predávajúceho.
ČLÁNOK VIII.
ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY
8.1
8.2
8.3

8.4
8.5

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet zmluvy v množstve
a akosti podľa podmienok tejto zmluvy a plne spôsobilý na užívanie
na určený účel.
Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy ku dňu jeho dodania
nebude zaťažený žiadnymi právami tretích osôb.
Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy záruku v dĺžke 24 mesiacov.
Záručná doba začína plynúť dňom dodania predmetu zmluvy kupujúcemu
v mieste dodania. Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä
za to, že predmet zmluvy bude po dojednanú dobu spôsobilý na
užívanie na dojednaný účel.
Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci predmet
zmluvy užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou
s predmetom zmluvy v rozpore s návodom na obsluhu, prípadne
násilným a neoprávneným zásahom do predmetu zmluvy.

ČLÁNOK IX.
REKLAMÁCIE
9.1

Každú reklamáciu uplatní kupujúci u predávajúceho v súlade so
všeobecne záväznými právnymi predpismi na základe ustanovení
záručných a reklamačných podmienok predávajúceho. Týmto nie sú
dotknuté ustanovenia ČLÁNOK VIII.
ČLÁNOK X.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

10.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je považovaný za splnený
odovzdaním predmetu kúpy kupujúcemu v dohodnutom mieste, kvalitne
a čase v súlade s touto zmluvou a súťažnými podkladmi a podpísaním
preberacieho – odovzdávacieho protokolu obomi zmluvnými stranami.
10.2 Nebezpečenstvo škody na veci a vlastnícke právo k predmete zmluvy
prechádza
na
kupujúceho
dňom
podpísania
preberacieho
–
odovzdávacieho protokolu zmluvnými stranami.
10.3 Predávajúci
je
povinný
uviesť
údaje
o všetkých
známych
subdodávateľoch ako aj údaje o osobách oprávnených konať za

subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum
narodenia, a to najneskôr v čase uzavretia zmluvy. Subdodávatelia
uvedení v Zozname subdodávateľov musia spĺňať podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa 32 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých (ďalej len
Zákon o VO) a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa §40
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. Predávajúci aj subdodávatelia musia
zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z. z. Zákon o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora
počas trvania zmluvy.
10.4 Predávajúci je zároveň povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy
predložiť potvrdenie o autorizovanom zastúpení uchádzača pre
príslušnú továrenskú značku drviča bioodpadu od výrobcu/resp.
zástupcu výrobcu. Ak uchádzač nie je výrobcom resp. zástupcom
výrobcu môže predložiť napr. obchodnú zmluvu / kúpnu zmluvu
k predmetu
zákazky,
ktorá
je
garanciou
dodania
nového
(nepoužívaného) predmetu zmluvy a všetkých záručných podmienok.
10.5 Predávajúci je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa
uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom predložiť Kupujúcemu
aktualizované znenie zoznamu subdodávateľov. Predávajúci zároveň
predloží Kupujúcemu doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa
§ 32 ods. 1 a § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 Zákona o VO za
tohto nového subdodávateľa. V prípade, že subdodávateľ nebude
spĺňať tieto podmienky podľa Zákona o Vo, zo strany Kupujúceho
nebude takýto návrh na zmenu subdodávateľa akceptovaný.
ČLÁNOK XI.
UKONČENIE ZMLUVY
11.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak predávajúci
koná v rozpore s touto zmluvou, prílohami, súťažnými podkladmi
a právnymi predpismi a na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie
a jeho následky v určenej lehote neodstráni. Pre právnu úpravu
odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia §344 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
11.2 Zmluvný vzťah možno ukončiť:
11.2.1.
Písomnou dohodou zmluvných strán z akýchkoľvek
dôvodov
11.2.2
Písomným odstúpením od tejto zmluvy zo strany
kupujúceho bez predchádzajúcej písomnej výzvy,
v prípadoch
uvedených
v tejto
zmluve,
pričom
odstúpenie je účinné dňom doručenia odstúpenia
predávajúcemu.
11.3 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu
v právnom postavení predávajúceho (napr. vyhlásenie konkurzu,
vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach
konať v mene predávajúceho) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy
vplyv na plnenie zmluvy zo strany predávajúceho, je predávajúci
povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu najneskôr do 10 dní

odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá
za škodu spôsobenú kupujúcemu v dôsledku porušenia tejto
povinnosti a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu
podstatného porušenia povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa
považuje aj zmena bankového spojenia predávajúceho, pričom k tejto
informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
ČLÁNOK XII.
DORUČOVANIE
12.1 Na účely tejto zmluvy sa za deň doručenia poštou považuje deň
prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť
prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia
písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť
v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň
úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti
odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát
sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou iného podobného významu, za
deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.
ČLÁNOK XIII.
ZÁBEZPEKY NA SPLNENIE ZMLUVNÝCH ZÁVÄZKOV
13.1 Zhotoviteľ je povinný zložiť garanciu na splnenie zmluvných
záväzkov (ďalej len „garancia na splnenie zmluvných záväzkov) vo
výške 5 000 € na účet Objednávateľa.
13.2 Zhotoviteľ je povinný zložiť na účet objednávateľa garanciu na
splnenie zmluvných záväzkov najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy
s Objednávateľom.
13.3 Objednávateľ vráti garanciu na splnenie zmluvných záväzkov až po
úplnom dodaní predmetu zmluvy v požadovanom množstve a kvalite.
13.4 Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na
odškodné.
13.5 Objednávateľ je povinný vrátiť garanciu na vykonanie prác
zhotoviteľovi do 21 dní potom, ako obdrží predmet zmluvy
v požadovanom množstve a kvalite.
ČLÁNOK XIIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
14.1 Ostatné právne vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, riadia sa
príslušnými
ustanoveniami
Obchodného
zákonníka
a ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
14.2 Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými
oboma zmluvnými stranami. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný
oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť
na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že
k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo.
14.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z toho po dva pre
každú zmluvnú stranu.

14.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť až po schválení procesu
verejného obstarávania dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v súlade s ustanovením § 47a od. 1 zákona č. 40/1964 Z.z.
Občianskeho zákonníka.
14.5 Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overenia
súvisiaceho s dodaným predmetom kúpy, kedykoľvek počas platnosti
a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
uzatvorenej
medzi
prijímateľom
pomoci
(kupujúcim)
a poskytovateľom finančného príspevku, a to oprávnenými osobami
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon
kontroly / auditu sú najmä: - Poskytovateľ a ním poverené osoby;
Útvar
vnútorného
auditu
Riadiaceho
orgánu
alebo
Sprostredkovateľského orgánu alebo SIEA a nimi poverené osoby; Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby; - Orgán auditu, jeho spolupracujúce
orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu; - Splnomocnení
zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; - Osoby prizvané
orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
14.6 Zmluvné strany po dôkladnom sa oboznámení s obsahom zmluvy,
vyhotovenej slobodne, vážne, bez akéhokoľvek nátlaku, ako prejav
ich skutočnej vôle, ju na znak svojho súhlasu podpisujú.
14.7 Informácie o projekte, na základe ktorého je spolufinancovaná táto
zmluva: Názov projektu: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu v obci Kálnica.
14.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
PRÍLOHA Č. 1 – Technická špecifikácia predmetu zmluvy
PRÍLOHA Č. 2 – Cenová kalkulácia
V Moravanoch nad Váhom, dňa

________________________
PREDÁVAJÚCI

V Kálnica, dňa

__________________________
KUPUJÚCI

PÍLOHA Č. 1 ZMLUVY – TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZMLUVY

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
v obci Kálnica – traktor s príslušenstvom
Požadované verejným
Ponúkané uchádzačom
obstarávateľom
Drvič bioodpadu
Schliesing, 175 ZX
Splnenie
podmienok
„Zákona
Áno
o premávke
na
pozemných
komunikáciách“,
platného
v čase vyhodnotenia verejnej
súťaže a v čase predpokladanej
realizácie
dodávky
v znení
neskorších
predpisov
umožňujúcich
jeho
riadne
prevádzkovanie na pozemných
komunikáciách
vrátane
vyhotovenia
technického
osvedčenia
samostatnej
technickej jednotky
Inštalácia na nosný traktor do
Áno
zadného trojbodového závesu
Celková hmotnosť max. 550 kg
Áno, 550 kg
Pohon od zadného vývodového
Áno
hriadeľu traktora
Šírka plniaceho otvoru min.
Áno
240 mm
Veľkosť
spracovávaného
Áno
materiálu do priemeru min. 160
mm
Priemer drviaceho disku min.
Áno, 660 mm
650 mm
Možnosť
jednoduchého
Áno, v rozmedzí 5-25 mm
nadstavovania veľkosti častí
podrveného výstupného materálu
v rozmedzí 5-20 mm
Vťahovacie valce 2 ks
Áno
Vyhadzovací
komín
otočný
Áno
s nastaviteľnou
smerovou
klapkou na konci
Prepravná výška so sklopeným
Áno, 1603 mm
vyhadzovacím komínom max. 1650
mm
48 hodinová výjazdová servisná
Áno
pohotovosť
od
nahlásenia
poruchy

24
hodinová
telefonická
podpora pre nahlásenie poruchy
Záruka
min.
24
mesiacov
garantovaná predajcom

Áno
Áno, 24 mesiacov

V Moravanoch nad Váhom, dňa

Ing. Roland Lauko
konateľ spoločnosti
PRÍLOHA Č. 2 CENOVÁ KALKULÁCIA

Položka
Drvič bioodpadu

Merná
Počet kusov
Cena spolu
jednotka
bez DPH
Ks
1,00
22 500,00 €
Cena celkom: 22 500,00 €

Cena spolu
s DPH
27 000,00 €
27 000,00 €

V Moravanoch nad Váhom, dňa

Ing. Roland Lauko
konateľ spoločnosti

