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Výzva na predloženie cenovej ponuky  
spracovaná v zmysle MP CKO č.12  

 
Predmet zákazky: „Technologická zostava na spracovanie kovových odpadov“ 

 

1. Identifikácia Obstarávateľa 

Názov organizácie: Ferozmat trade s.r.o. 

Adresa sídla organizácie: Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda 

IČO: 48336831   

DIČ: 2120140924  

IČ DPH: SK 2120140924 

Štatutárny zástupca: Ferenc Adankó 

Kontaktné miesto: Adresa sídla organizácie 

Kontaktná osoba vo veci ponuky: Ing. Radovan Lucina 

Telefón: +421 917 342 883 

Email: tender@verejne-obstaravanie.eu   
Internetová stránka:  https://verejne-obstaravanie.eu/ 

 

2. Druh zákazky: tovar 

3. Názov zákazky: Technologická zostava na spracovanie kovových odpadov TZPK01 

4. Opis predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je obstaranie dlhodobého hmotného majetku s označením TZPK01 pre projekt 

s názvom „Príprava na opätovné použitie kovových odpadov Ferozmat, Kód projektu v 
ITMS2014+ : 310010BYL9 , kód Výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2016-16“, ktorý sa skladá z 

nasledovných logických celkov: 

1) Recyklačná linka multifunkčná na rôzne typy materiálov 

2) Dopravníkový pás so separáciou železa č. 1 
3) Dopravníkový pás č. 2 so separáciou železa a magnetom 

4) Nožnice na rezanie profilov 

5) Vysokovýkonná píla na rezanie veľkých kusov (amorfné materiály) 

6) Valcový mlyn 
7) Kladivový mlyn 

8) Guľový mlyn 

9) Zariadenie na páranie káblov (čistička káblov) 

10) Elektrostatický separátor 
11) Paketovacie zariadenia 3 ks 

 

Celá technologická zostava TZPK01 bude slúžiť na prípravu nie nebezpečných kovových odpadov 

pre ich ďalšie spracovanie. Nová technologická zostava umožní vo vysokej miere zhodnotiť kovové 
odpady rôznych druhov a materiálov, vrátane viacdruhových zmiešaných odpadov. V rámci 

procesu zhodnocovania sa prioritne jedná o spätné získavanie kovov z hliníkového a medeného 

odpadu. TZPK01 bude spracovávať prevažne káblový odpad, dokáže však oddeliť akékoľvek dva 

materiály, z akéhokoľvek rôzneho druhu dvojzložkového odpadu. Výstupom bude kov a čiastočne 
kovom znečistený plast, resp. iný odpad. 

 

Základné technické parametre jednotlivých logických celkov sú uvedené v prílohe č.3.  
Celková cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou predmetu zákazky na miesto 

inštalácie, jej inštaláciu, uvedenie do testovacej prevádzky, zaškolenie obsluhy, dodanie kompletnej 

dokumentácie a po otestovaní protokolárne odovzdanie do riadnej prevádzky.  

 Záručná lehota je minimálne 2 roky od protokolárneho prevzatia celého predmetu zákazky do 

riadnej prevádzky Obstarávateľom. Uchádzač sa zaväzuje v prípade akejkoľvek poruchy 

predmetu zákazky, ktorá sa objaví na predmete zákazky počas záručnej lehoty, zabezpečiť jej 
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opravu respektíve zabezpečiť výmenu predmetu vadnej časti predmetu zákazky za nový kus a to 

v lehote najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia poruchy. 

5. Typ zmluvy: Kúpna zmluva 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 3 551 834,50 EUR bez DPH 

7. Variantné riešenie: neumožňuje sa, uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 

8. Miestom dodania je: Hlavná 734, 946 13 Okoličná na Ostrove, Slovakia 

9. Termín dodania je do 12 mesiacov od dátumu účinnosti kúpnej zmluvy. 

10. Spoločný slovník obstarávania: CPV: 42914000-6, Recyklačné zariadenia 

11. Hlavné podmienky financovania:  
Predmet zákazky bude čiastočne financovaný z OPKZP-PO1-SC111-2016-16 a z vlastných 

zdrojov Obstarávateľa. Dohodnutú zmluvnú cenu v EUR Obstarávateľ uhradí úspešnému 

uchádzačovi na základe podmienok uvedených v kúpnej zmluve v zmysle splátkového 

kalendára. Splatnosť vystavených faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia na adresu 

Obstarávateľa. 

12. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:  
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto výzva jej 
príloha č. 1 tejto výzvy, Návrh na plnenie kritérií,  
príloha č. 2 tejto výzvy, Návrh kúpnej zmluvy 
príloha č. 3 tejto výzvy, Technický opis predmetu zákazky 

 

13. Lehota, miesto a podmienky predloženia cenovej ponuky:  
Uchádzač predkladá písomnú alebo elektronickú ponuku. 

Písomná ponuka – poštou alebo osobne na adresu Obstarávateľa: Rybný trh 332/9, 929 01 

Dunajská Streda. Písomnú ponuku uchádzač vloží do nepriehľadnej obálky. Na obálke uvedie 

názov uchádzača a heslo „ súťaž, neotvárať “. 
Elektronická ponuka - zaslaná vo formáte PDF na adresu tender@verejne-obstaravanie.eu 

Obstarávateľ žiada písomnú alebo elektronickú cenovú ponuku doručiť do 25.3.2022 do 10h. 

14. Podmienky účasti uchádzačov: 

Oprávnenie realizovať predmet zákazky: 
Úspešný uchádzač predloží kópiu výpisu z Obchodného registra alebo živnostenského 
registra nie starší ako 3 mesiace alebo informáciu o zápise v zozname podnikateľov.  . 

15. Kritériá na vyhodnotenie predložených cenových ponúk: 
Kritériom je najnižšia cena: Celková cena za zákazku bez DPH 

16. Záväzný obsah ponuky: 

Ponuka uchádzača musí obsahovať: 

a) Doklady podľa bodu 14 tejto výzvy 

b) Uchádzačom vyplnenú, podpísanú a potvrdenú  

 prílohu č. 1 tejto výzvy, Návrh na plnenie kritérií 

 prílohu č. 2 tejto výzvy, Návrh kúpnej zmluvy 

 prílohu č. 3 tejto výzvy, Technický opis predmetu zákazky 

c) Technickú špecifikáciu t.j. technický respektíve katalógový list/-y s popisom predmetu 

zákazky a s uvedením výrobcu. Obstarávateľ vylúči všetky ponuky ktoré nebudú obsahovať 

požadované informácie v zmysle bodu 16 a), b), c). 

Všetky informácie okrem technických respektíve katalógových listov budú predložené 

v slovenskom alebo českom jazyku. 

17. Lehota viazanosti ponúk: 1.3.2023 

18. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 25.3. 2022, 11:00h  

Splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa skontroluje neporušenosť obalov 

písomných ponúk, vyhodnotí dodané ponuky a určí poradie. Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Z otvárania bude spísaný zápis. 

19. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk: 

Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom bezodkladne oznámený výsledok 

hodnotenia ponúk a s úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 
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20. Kontaktná osoba vo veci ponuky: Ing. Radovan Lucina 

Telefón: +421 917 342 883 

Email: tender@verejne-obstaravanie.eu   

Pracovný čas obstarávateľa je v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 hod. 

21. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke: 24.02.2022 

22. Ďalšie informácie: 

Obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku, o čom budú uchádzači písomne 

vyrozumení. Realizácia zákazky je podmienená dvomi odkladacími podmienkami, ktoré 

musia byť naplnené = 1) Obstarávateľ obdrží od príslušného riadiaceho orgánu oznámenie 

o kontrole postupu procesu obstarania predmetu zákazky bez výhrad, 2) V procese obstarania 

sa podstatným spôsobom nezmenia okolnosti za ktorých bola vyhlásená táto výzva, 

a následne bude môcť Obstarávateľ zaslať úspešnému uchádzačovi objednávku na realizáciu 

dodávky predmetu zákazky. 

Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi Obstarávateľom, záujemcami, resp. 

uchádzačmi bude uskutočňovaná iba v štátnom (slovenskom) jazyku. Obstarávateľ si 

vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. Všetky výdavky spojené s 

prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku.  
 

V Dunajskej Strede, dňa 22.2.2022 

Za Obstarávateľa:  
 

 
Ferenc Adankó v.r., štatutár 
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Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií 
 

 

Názov položky Technologická zostava na spracovanie kovových odpadov TZPK01 

Počet kusov 1 súbor 

Názov ponúknutej 

technológie* 

 

Obchodné meno 

výrobcu 

 

Cena za 1 súbor 

bez DPH* 

 

 

DPH* 

 

Cena celkom s 

DPH* 

 

 
Poznámky: 

* Vyplní dodávateľ, ceny vyplniť a zaokrúhliť matematicky na 2 desatinné miesta. V prípade ak uchádzač 

nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť v políčku DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma: 

 

Adresa: 

 

IČO: 

 

Meno a priezvisko: 

 

Telefón: 

 

Email: 

 

Podpis oprávnenej osoby / štatutára a pečiatka: 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 
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Príloha č.2 – návrh kúpnej zmluvy 

 

KÚPNA Z M L U V A  
uzavretá podľa Zákon č. 513/1991 Zz Obchodného zákonníka a nasl.zmien. 

 
Čl. I Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:  
 

Názov:  Ferozmat trade s.r.o. 

Adresa:   Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda 

Štatutárny orgán:  Ferenc Adankó 

IČO:    48336831   

DIČ:    2120140924  

IČ DPH:   SK 2120140924 

firma zapísaná:  Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 

39531/N    

E-mail:   

Telefón:   

 (ďalej len : „Objednávateľ“ )  
 

2. Dodávateľ : 
Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán:  

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH : 

firma zapísaná: 

Email: 

Telefón: 

Bankové spojenie - banka: 

Číslo účtu v tvare IBAN: 

 
(ďalej len „Dodávateľ“ ) a spoločne aj ako „Zmluvné strany“. 

 
Východiskovým podkladom na uzavretie tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je ponuka  

dodávateľa, predložená  v procese obstarávania s názvom:  „Technologická zostava na 

spracovanie kovových odpadov TZPK01“ uverejneného na 

 https://www.partnerskadohoda.gov.sk/ a na web stránke https://verejne-obstaravanie.eu/ dňa 

25.2.2022. 
 

Čl. 

II 

Predmet zmluvy 
 

2.1 Predmetom zákazky je obstaranie dlhodobého hmotného majetku s označením TZPK01 pre 

projekt s názvom „Príprava na opätovné použitie kovových odpadov Ferozmat, Kód projektu v 

ITMS2014+ : 310010BYL9 , kód Výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2016-16“, ktorý sa skladá z 

nasledovných logických celkov: 

1) Recyklačná linka multifunkčná na rôzne typy materiálov 

2) Dopravníkový pás so separáciou železa č. 1 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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3) Dopravníkový pás č. 2 so separáciou železa a magnetom 

4) Nožnice na rezanie profilov 

5) Vysokovýkonná píla na rezanie veľkých kusov (amorfné materiály) 

6) Valcový mlyn 

7) Kladivový mlyn 

8) Guľový mlyn 

9) Zariadenie na páranie káblov (čistička káblov) 

10) Elektrostatický separátor 

11) Paketovacie zariadenia 3 ks 

 

Celá technologická zostava TZPK01 bude slúžiť na prípravu nie nebezpečných kovových 

odpadov pre ich ďalšie spracovanie. Nová technologická zostava umožní vo vysokej miere 

zhodnotiť kovové odpady rôznych druhov a materiálov, vrátane viacdruhových zmiešaných 

odpadov. V rámci procesu zhodnocovania sa prioritne jedná o spätné získavanie kovov z 

hliníkového a medeného odpadu. TZPK01 bude spracovávať prevažne káblový odpad, dokáže 

však oddeliť akékoľvek dva materiály, z akéhokoľvek rôzneho druhu dvojzložkového odpadu. 

Výstupom bude kov a čiastočne kovom znečistený plast, resp. iný odpad. 

 

Technický opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 3 „Technický opis predmetu 

zákazky“ 

 

2.2 Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 3  tejto zmluvy. 

 

2.3 Číselný kód tovaru pre hlavný predmet z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický 

kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO) je  CPV: 

42914000-6, Recyklačné zariadenia  

Čl. III 
 

Termín a miesto dodania 
 

3.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy dodá do 12 

mesiacov od dátumu účinnosti zmluvy a prevedie na Objednávateľa všetky vlastnícke 

práva k predmetu zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať 

a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. 

3.2 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Hlavná 734, 946 13 Okoličná na Ostrove, Slovakia. 
 

Čl. IV 

Cena za predmet zmluvy 
 

4.1 Cena predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. II tejto zmluvy je stanovená na základe 

výsledku procesu obstarávania ako najnižšia ponuka uchádzača. : 

 

Cena bez DPH: 

 

 

* DPH: 

 

 

Cena Celkom s DPH: 

 

 

   

Uvedená cena je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 

republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
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* V prípade ak Dodávateľ nie je plátcom DPH uvedie do tabuľky v riadku DPH text „nie som 

plátcom DPH“ 
 

4.2 Cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s dodávkou predmetu zákazky na 

miesto inštalácie a ďalších podmienok v zmysle tejto zmluvy. Celková cena musí 

obsahovať všetky náklady spojené s inštaláciou predmetu zákazky, jeho uvedenie do 

testovacej prevádzky, zaškolenie obsluhy, dodanie kompletnej dokumentácie a po 

otestovaní protokolárne odovzdanie predmetu zákazky do riadnej prevádzky.  

 

4.3 Všetky ceny sú nemenné počas celej doby platnosti tejto zmluvy. 
 

Čl. V 

 Platobné a dodacie podmienky 
 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí dodávateľovi cenu za predmet zmluvy 

na postupne na základe zmluvne dohodnutého splátkového kalendára, ktorý tvorí 

neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy – príloha č.4 splátkový kalendár. 
 

5.2 Zádržné bolo stanovené vo výške poslednej splátky za predmet zákazky v zmysle 

splátkového kalendára. Poslednú splátku t.j. zádržné uhradí Objednávateľ do 30 dní od 

dátumu protokolárneho odovzdania predmetu zákazky do riadnej prevádzky. V rámci 

preberacieho protokolu Dodávateľ prehlási, že predmet zákazky spĺňa všetky požiadavky 

v zmysle článku II a tejto zmluvy. Uvedené skutočnosti potvrdia zmluvné strany na 

preberacom protokole, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu k faktúre. 

 

5.3 Dodávateľ je oprávnený dodať predmet zákazky postupne po častiach. Objednávateľ 

požaduje dodanie kompletného predmetu zákazky, jeho uvedenie do prevádzky, jeho 

otestovanie počas testovacieho obdobia v trvaní minimálne 60dní a jeho protokolárneho 

odovzdania do riadnej prevádzky. V prípade ak Objednávateľ zistí, že preberaný tovar nie 

je kompletný respektíve, že jeho parametre a kvalita nezodpovedá predloženej ponuke 

respektíve nie su naplnené požiadavky v zmysle článku II tejto zmluvy alebo nie su 

naplnené iné ustanovenia v zmysle tejto zmluvy, potom nie je povinný tovar protokolárne 

prevziať. 

5.4 Splatnosť  p o s l e d n e j  s p l á t k y  b u d e  d o  30  dní  od  d á t u m u  u v e d e n é h o  

n a  preberacom protokole podpísaného zmluvnými stranami. 

5.5 Dodávateľ vystaví zúčtovaciu faktúru vždy po prijatí každej prijatej platby v zmysle 

splátkového kalendára. Každá vystavená faktúra bude mať odkaz na túto zmluvu a označenie 

predmetu zákazky ako aj ďalšie informácie tak ako je uvedené v zmluve a jej prílohách. 
 

5.6 DPH bude účtovaná a vyznačená na každej vystavenej faktúre podľa platných predpisov v 

čase fakturácie Dodávateľom. 
 

5.7Dodávateľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade s  

ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. V opačnom prípade bude mať Objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi  na  

doplnenie. Dodávateľ je povinný v lehote do 14 dní doručiť Objednávateľovi opravenú  

faktúry. 
 

Čl. VI 

Ďalšie dojednania zmluvných strán 
 
6.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade akejkoľvek poruchy predmetu zmluvy ktorá sa 
objaví na predmete zmluvy počas záručnej lehoty t.j. od dátumu protokolárneho 
odovzdania predmetu zmluvy do riadnej prevádzky až do ukončenia záručnej lehoty, 
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zabezpečí opravu respektíve zabezpečí výmenu vadnej časti predmetu zmluvy za nový kus 
a to v lehote najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia poruchy.  
 
6.2 Ak Dodávateľ nie je schopný odstrániť poruchu, vadu respektíve totálnu nefunkčnosť 
predmetu zmluvy v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia poruchy podľa 
predchádzajúceho článku, potom si môže Objednávateľ uplatniť jednorázovú zmluvnú pokutu 
vo výške 5% z celkovej ceny predmetu zákazky bez DPH uvedenej v článku IV za každé 
porušenie v zmysle tohto odseku a Dodávateľ má povinnosť na výzvu Objednávateľa v lehote do 
30 dní uhradiť zmluvnú pokutu. 
 
6.3 Objednávateľ má v prípade vady predmetu zmluvy počas záručnej doby právo na bezplatné 
odstránenie vady a Dodávateľ má povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. Dodávateľ 
nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy hrubou nedbanlivosťou 
Objednávateľa, jeho konaním v rozpore s inštrukciami ohľadne používania predmetu zmluvy, 
neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou alebo používaním v rozpore s návodom na použitie. 
 
6.4 Dodávateľ vyhlasuje že predmet zmluvy je nový, nepoužívaný a nie je zaťažený právami 
tretích strán. 
 
6.5 Nebezpečenstvo škody prechádza na Objednávateľa až momentom protokolárneho 
odovzdania kompletného predmetu zmluvy respektíve akejkoľvek jeho časti protokolárne 
odovzdanej Objednávateľovi. 
 
6.6 Dodávateľ berie na vedomie, že v prípade ak má povinnosť sa zapísať do registra partnerov 
verejného sektora v súlade so zákonom  315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, potom túto povinnosť naplní najneskôr ku dňu 
nadobudnutnia účinnosti tejto zmluvy. 
 

Čl. VII 

Záručná doba 
 

7.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je d o d a n ý podľa podmienok zmluvy 

a že počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v zmluve. 
 

7.2 Záručná  doba  na  predmet  zmluvy  je  24 mesiacov  a začína plynúť od  prvého 
kalendárneho dňa po protokolárnom odovzdaní kompletného predmetu zmluvy do 
riadnej prevádzky. 

 

Čl. VIII 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 
 

8.1 V prípade  omeškania  dodávateľa  s plnením  predmetu  zmluvy  v dohodnutom termíne, 

si môže objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu 

zmluvy  za každý deň omeškania. 
 

8.2 V prípade  omeškania  dodávateľa  s odstránením  prípadných  vád  a nedostatkov zistených  

pri  prevzatí  predmetu  zmluvy  a vád  zistených  počas  záručnej  doby, objednávateľ si 

môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každú jednu 

vadu a za každý jeden deň omeškania. Lehota na odstránenie vád je dohodnutá na 14 

kalendárnych dní od dátumu oznámenia vady Dodávateľovi. 
 

8.3 V prípade  omeškania  Objednávateľa  s úhradou  v zmysle tejto zmluvy,  si Dodávateľ 

môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 

8.4 Uhradením  zmluvnej  pokuty  Dodávateľom,  nezanikne  nárok  Objednávateľa  na náhradu 

škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 
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Čl. IX 

Osobitné ustanovenia 
 

9.1 Zmluvné  strany  sa  zaväzujú  ihneď  písomne  oznámiť  druhej  strane  závažné 

skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy. 
 

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, ak predmet zmluvy nebude  spĺňať  čo  i len  jeden  z 

technických  parametrov uvedených v prílohe  č. 3  tejto  zmluvy  Objednávateľ 

nepreberie predmet zákazky ako celok a Dodávateľ nemá právo vzniesť žiadne nároky 

voči Objednávateľovi. 
 

9.3  V  prípade  vzniku  škody  porušením  povinností  vyplývajúcich  zo  zmluvy  budú 

zmluvné  strany  postupovať  v súlade  s príslušnými  ustanoveniami  Obchodného 

zákonníka. 
 

9.4 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto 

zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe 

ktorej je financované obstarávanie predmetu zmluvy a to oprávnenými osobami na výkon 

tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

 
9.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu predmetu tejto 

zmluvy jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy bez akýchkoľvek sankcií, pričom táto 

zmluva stráca platnosť od počiatku bez akéhokoľvek nároku na odškodnenie zmluvných 

strán. 

 

 

 

Čl. X  

Záverečné ustanovenia 
 

10.1   Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce 

príslušnými   ustanoveniami   Obchodného   zákonníka   a súvisiacimi   právnymi 

predpismi platnými v Slovenskej republike. 
 

10.2   Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 
 

10.3   Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení nasledovných dvoch odkladacích 

podmienoky, ktoré spočívajú v nasledovnom: 

 
a) Objednávateľ obdrží od príslušného riadiaceho orgánu oznámenie o kontrole 

postupu procesu obstarania predmetu zákazky bez výhrad (deň keď Obstarávateľ 
obdrží kladné stanovisko zo záverečnej kontroly procesu obstarania), 
 

b) V procese obstarania sa podstatným spôsobom nezmenia okolnosti za ktorých 
bola vyhlásená pôvodná výzva na predloženie ponuky na obstaranie predmetu 
zmluvy a teda Obstarávateľ bude môcť zaslať úspešnému uchádzačovi 
objednávku na realizáciu dodávky predmetu zákazky 

 
10.4   Platnosť tejto zmluvy môže byť ukončená: 

-    písomnou dohodou zmluvných strán; 

-    zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu; 

-    odstúpením Objednávateľa od zmluvy v zmysle bodu 9.5 tejto zmluvy; 
 

10.5   Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov, ktoré budú 

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
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10.6   Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a dva pre 

dodávateľa. 
 

10.7   Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva 

nebola uzavretá v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že 

si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 

podpísali. 
 

10.8   Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: 
 

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 3 – Technický opis predmetu zákazky 

Príloha č. 4 – Splátkový kalendár 

 

 
 
 
 
 

v ................................, dňa ...............               v ................................, dňa ............... 
 
 
 
 
 

………………………………..………                    ………………………..………………… 
 

za Objednávateľa                                                                         za Dodávateľa 
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Príloha č. 3 - Technický opis predmetu zákazky  
 

 
 
Tabuľka pokračuje na ďalšej strane 

časť 1 Recyklačná linka multifunkčná na rôzne typy materiálov Požadovaná hodnota Ponúknutá hodnota

spracovanie 2 zložkových materiálov (Cu, Al) Ano / NIE

min.kapacita spracovania v tonách za hodinu 1,5

min.účinnosť spracovania v % 99%

obsahuje mletie v 2 krokoch Ano / NIE

obsahuje magnetický oddeľovač železa Ano / NIE

vibračný stôl nastaviteľný v dvoch rovinách Ano / NIE

max.spotreba el.energie v kW/h 250kW/h

preprava vytriedeného materiálu závitníkom Ano / NIE

Max.rozmery zariadenia, dxš v metroch 20m x 20m

časť 2 Dopravníkový pás č.1 so separáciou železa Požadovaná hodnota Ponúknutá hodnota

min.výkon motora 2kW

min.počet otáčok 700

min.užitočná šírka pásu 350mm

min.užitočná dĺžka pásu 1200mm

min.počet otáčok pásu za minútu 9

Max.rozmery zariadenia, dxšxv 1700 x 1400 x 1200 mm

časť 3 Dopravníkový pás č.2 so separáciou železa a magnetom Požadovaná hodnota Ponúknutá hodnota

výkon motora s frekvenčným meničom v min rozsahu 0,15-0,7 kW

min.rozsah otáčok za minútu 1500-1700

min.užitočná šírka pásu 350mm

min.užitočná dĺžka pásu 4500mm

min.počet otáčok pásu za minútu 1

Max.rozmery zariadenia, dxšxv 4900 x 500 x 300 mm

časť 4 Nožnice na rezanie profilov Požadovaná hodnota Ponúknutá hodnota

elektrický pohon Ano / NIE

min.dĺžka nožov 750mm

min.rozsah pre reznú výška 50-150mm

min.rezný výkon 22rezov za minútu

min.výkon motora 12 kW

min.počet otáčok motora za minútu 700

Max.rozmery zariadenia, dxšxv 4700 x 1200 x 1800 mm

časť 5 Vysokovýkonná píla na rezanie veľkých kusov (amorfné materiály) Požadovaná hodnota Ponúknutá hodnota

min. vstupný otvor pre materiál 1300 x 1300 mm

valcový podávač min. 2ks Ano / NIE

minimálna celková nosnosť 5ton

hydraulický zdvih pásu Ano / NIE

hydraulické kotvenie materiálu Ano / NIE

hydraulická napájacia jednotka Ano / NIE

min. výkon hydr.jednotky 2,2kW

pohon pilového pásu cez olejový prevodník Ano / NIE

min. dĺžka a šírka pilového pásu 10500 x 50 mm

min.hrúbka pilového pásu 1,6mm

min.výkon motora s frekvenčným meničom 12kW

min.rozsah otáčok motora za minútu 0-2400

chladenie emulziou Ano / NIE

Max.rozmery zariadenia, dxšxv 5400 x 2000 x 3700 mm

časť 6 Valcový mlyn Požadovaná hodnota Ponúknutá hodnota

min.výkon motora 15kW

min.počet otáčok za minútu 1400

počet redukovaných otáčok valca za minútu 15

min.dĺžka valcov 600mm

vzdialenosť valcom v rozsahu 0-60mm

min.celková dĺžka pásu 3600mm

Max.rozmery zariadenia, dxšxv 2000 x 1300 x 1500 mm

časť 7 Kladivový mlyn Požadovaná hodnota Ponúknutá hodnota

min.výkon motora 12kW

min.rozmery násypníka 650 x 450 mm

min.rozmery výstupu násypníka 300 x 110 mm

min.rozmery sita 400 x 300 mm

počet kladív v 3 radoch 30

min. dĺžka kladív 120mm

Max.rozmery zariadenia, dxšxv 1300 x 1000 x 1700 mm

časť 8 Guľový mlyn Požadovaná hodnota Ponúknutá hodnota

mletie a oddelenie 2 materiálov Ano / Nie

min.výkon motora 18kW

min.počet otáčok za minútu 940

min.priemer bubna 1150mm

min.dĺžka bubna 1350mm

percento plnenia 25,50%

min.váha naplnenia bubna 1400kg

min.počet otáčok bubna za minútu 40

priemer gúľ v rozsahu 40-50mm

max.váha gúľ 150kg

pancierové vnútro Ano / Nie

pohon cez remenicu Ano / Nie

časť 9 Zariadenie na páranie káblov (čistička káblov) Požadovaná hodnota Ponúknutá hodnota

min.výkon motora 42kW

min.počet otáčok 1450

min.rozsah hrúbky káblov pre rezanie od do 40 - 100mm

min.počet rezacích nožov 12

min.počet otáčok nožov 60

olejový spomalovač Ano / Nie

Max.rozmery zariadenia, dxšxv 1800 x 1000 x 1600 mm
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Firma: 

 

Adresa: 

 

 

IČO: 

 

Meno a priezvisko: 

 

Telefón: 

 

Email: 

 

Podpis oprávnenej osoby / štatutára a pečiatka: 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 

 

 

  

časť 10 Elektrostatický separátor Požadovaná hodnota Ponúknutá hodnota

oddeľuje Cu, Al, Plast PE, PVC, gumu Ano / Nie

min.kapacita spracovania v tonách za hodinu 1,2

min.účinnosť spracovania v % 99%

max.spotreba el.energie v kW/h 110kW/h

automatické čistenie elektród Ano / NIE

priemer usadzovacej elektródy 270mm

závitník na odvod plastu min.počet 2ks

min.rozmery zásobníka na dávkovanie 1500 x 1900 x 2500 mm

Max.rozmery zariadenia, dxšxv v metroch 1900 x 4000 x 3600 mm

sušiaci objem v m3 4m3

obsahuje finalizátor-sušičku Ano / NIE

časť 11 Paketovacie zariadenia  3ks Požadovaná hodnota Ponúknutá hodnota

elektrický pohon hydrauliky Ano / NIE

3-cestné stláčanie Ano / NIE

min.tlak 100 bar

min.kapacita spracovania v tonách za hodinu 8

min.účinnosť spracovania v % 99%

max.spotreba el.energie v kW/h 15kW/h

Min.rozmery otvoru na vkladanie, dxš 990 x 1300

Max.rozmery zariadenia, dxšxv 4800 x 360 x 1800 mm

zariadenie na kolieskach Ano / Nie
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Príloha č. 4 – Splátkový kalendár 

 

Vzor 

 

 
 

označenie splátky dátum* suma splátky v % suma splátky v EUR* poznámka
splátka č.1 1* 5,00% prvá riadna splátka po nadobudnutí účinnosti zmluvy

splátka č.2 2* 5,00% riadna splátka

splátka č.3 2* 5,00% riadna splátka

splátka č.4 2* 5,00% riadna splátka

splátka č.5 2* 5,00% riadna splátka

splátka č.6 2* 12,50% zvýšená splátka

splátka č.7 2* 5,00% riadna splátka

splátka č.8 2* 5,00% riadna splátka

splátka č.9 2* 5,00% riadna splátka

splátka č.10 2* 5,00% riadna splátka

splátka č.11 2* 5,00% riadna splátka

splátka č.12 2* 12,50% zvýšená splátka

splátka č.13 2* 5,00% riadna splátka

splátka č.14 3* 20,00% posledná splátka po protokolárnom odovzdaní predmetu do riadnej prevádzky

Cena celkom s DPH

Cena celkom bez DPH

DPH

1* dátum prvej splátky je prvý deň nasledovného kalendárneho mesiaca po mesiaci v ktorom nadobudla účinnosť zmluvy

2* dátum každej ďalšej splátky je prvý deň nasledovného kalendárneho mesiaca po mesiaci v ktorom bola uhradená predchádzajúca splátka

3* do 30 dní od dátumu protokolárneho odovzdania predmetu zákazky do riadnej prevádzky

dátum* všetky dátumy budú upresnené po nadobudnutí účinnosti zmluvy

suma splátky* suma bude presne vypočítaná na základe ponuky víťazného uchádzača a tiež jeho postavenia v zmysle zákona o DPH


