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Kúpna zmluva 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov a podľa zák. č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej aj ako „kúpna zmluva“) 

 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Kupujúci:    Mestské služby Topoľčany, s.r.o. 
Sídlo:                Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany    
Štatutárny zástupca:   Mgr. Bucko Martin - konateľ       
IČO:                44 818 378 
DIČ:                2022854053    
IČ DPH:    SK 2022854053                          
Zástupca pre veci zmluvné:  Mgr. Martin Bucko  – konateľ 
                                                e-mail: konatel@sluzbyto.sk , tel.: 0911 481 358 
Zástupca pre veci technické:  Mgr. Martin Bucko  – konateľ 
                                                e-mail: konatel@sluzbyto.sk , tel.: 0911 481 358 
Zapísaný:  Výpis z obchodného registra okresného súdu Nitra, 

oddiel s.r.o. , vloţka číslo: 24871/N 
 (ďalej len „kupujúci“) 
 

A 
 
 
Predávajúci:                                    GROLOS, s.r.o     
Sídlo:     Rakovo 204, 038 42 Rakovo      
Štatutárny zástupca:   Ing. Radovan Fatul    
IČO:     45 340 901        
DIČ:     2022941052     
IČ DPH:    SK2022941052       
Bankové spojenie:   ČSOB, a.s.      
IBAN:      SK02 7500  0000 0040 1348 5105 

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Ţilina, oddiel: 
Sro, vloţka číslo: 52230/L 

Kontakt:     fatul@grolos.sk, +421911 061 611 
(ďalej len „predávajúci“)  
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)  
 
 
 

Preambula 
 
Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na dodanie tovaru, na 
predmet zákazky „Univerzálny kĺbový nakladač s príslušenstvom“ ktoré realizoval 
kupujúci v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“). 
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Článok I 
Predmet kúpnej zmluvy  

 
 
1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán 

v súvislosti so záväzkom predávajúceho zabezpečiť dodanie predmetu zmluvy/plnenia 
bliţšie špecifikovaného v odseku 2 tohto článku kúpnej zmluvy. 
 

2. Predmetom plnenia podľa tejto kúpnej zmluvy je dodanie Univerzálneho kĺbového 
nakladača s príslušenstvom pre Mestské sluţby Topoľčany, s.r.o. (ďalej len „tovar“) 
bliţšie špecifikovaných v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej 
zmluvy. Na účely tejto kúpnej zmluvy sa za nový povaţuje tovar, ktorý je zabalený 
v originálnom obale od výrobcu, spĺňajúci všetky znaky originálneho balenia výrobcu 
zariadenia.  
 

3. V nadväznosti na odsek 1 tohto článku kúpnej zmluvy je kupujúci najmä ale nielen: 
a) povinný riadne a včas dodaný tovar prevziať a zaplatiť za neho cenu určenú 

v súlade s článkom III. tejto kúpnej zmluvy, 
b) oprávnený kontrolovať plnenie podľa tejto kúpnej zmluvy zamerané na potvrdenie 

originality a novosti tovaru  
c) povinný objednať minimálne odberné mnoţstvo uvedené v prílohe č. 1, ktorá 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto kúpnej zmluvy. 
  

4. V nadväznosti na odsek 1 tohto článku kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje najmä 
ale nielen: 
a) dodávať tovar na svoje náklady a nebezpečenstvo, v dohodnutom termíne, na 

miesto a v kvalite podľa ustanovení tejto kúpnej zmluvy a v súlade 
s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, 

b) zabezpečiť dopravu tovaru a jeho dostatočnú ochranu pred poškodením, 
c) zabezpečiť zaškolenie pracovníkov pre dodaný tovar, 
d) postupovať pri plnení záväzku podľa odseku 1 tohto článku kúpnej zmluvy 

s odbornou starostlivosťou a v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými 
v Slovenskej republike,  

e) informovať objednávateľa o skutočnostiach, na základe ktorých nie je schopný 
zabezpečiť plnenie záväzku podľa odseku 1 tohto článku kúpnej zmluvy, 
 

Článok II 
Spôsob plnenia kúpnej zmluvy 

 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, ţe táto kúpna zmluva sa bude realizovať jej podpisom.  
  

2. Zmluvné strany berú na vedomie, ţe predpokladaný rozsah predmetu plnenia uvedený 
v prílohe č. 1 tejto kúpnej zmluvy je záväzný na plnenie kúpnej zmluvy. 

 
3. Kupujúci nebude pre účel plnenia zmluvy predkladať samostatnú objednávku. 

 
4. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar špecifikovaný v zmluve, v príslušnom 

počte, v originálnom obale, bez faktických a právnych vád a na miesto určené 
objednávateľom, a to v lehote do pätnásť týždňov odo dňa účinnosti tejto kúpnej 
zmluvy.  

 
5. Predávajúci je povinný písomne alebo elektronicky vyrozumieť kontaktnú osobu 

kupujúceho o termíne dodania tovaru aspoň  dva (2) pracovné dni vopred v čase od 
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7,00 hod. do 15:00 hod. na e-mail adresu: konateľ@sluzbyto.sk  alebo t. č.: 0911 
481 358 

 
6. Miestom dodania tovaru je: 

Mestské sluţby Topoľčany , s.r.o. 
Nám. M.R. Śtefánika I. 
955 01 Topoľčany  

 
7. Záväzok predávajúceho podľa odseku 6 tohto článku kúpnej zmluvy je splnený 

podpísaním dodacieho listu, ktorý neobsahuje ţiadne výhrady kupujúcim. Kontaktnými 
osobami zmluvných strán podpísaný dodací list je povinnou prílohou  faktúry. 

 
8. Kupujúci nie je povinný podpísať dodací list, pokiaľ predávajúci poruší niektoré 

ustanovenie predmetnej kúpnej zmluvy alebo tovar nie je dodaný riadne a včas. 
 

Článok III 
Cena a platobné podmienky 

 
 
1. Celková cena za dodanie tovaru podľa tejto kúpnej zmluvy je stanovená v súlade  

so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky  
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 18/1996 Z. z. a vyplýva zo súťaţnej ponuky dodávateľa. Celková cena je zmluvnými 
stranami dohodnutá ako cena maximálna a nemenná vo výške:   
cena bez DPH...................................................................................  66 991,00    EUR 

výška  DPH 20%...............................................................................  13 398,20    EUR 
cena celkom vrátane DPH (cena celkom).....................................   80 389,20   EUR 
 

2. V prípade, ak je predávajúci osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty,  
bude k jednotkovej cene jednotlivého tovaru bez DPH účtovať aj daň z pridanej 
hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a 
účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a kupujúci sa zaväzuje ju uhradiť spolu s 
cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, ţe pokiaľ predávajúci v momente uzavretia 
tejto kúpnej zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je 
oprávnený k jednotkovej cene jednotlivého tovaru bez DPH navyše účtovať daň z 
pridanej hodnoty a jednotková cena jednotlivého tovaru je v takomto prípade 
povaţovaná za cenu konečnú vrátane DPH. 

 
3. Celková cena za dodanie tovaru podľa tejto kúpnej zmluvy je stanovená ako  celková 

cena za dodanie tovaru špecifikovaného v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto kúpnej zmluvy. Jednotková cena tovaru je dohodnutá ako konečná  
a nemenná, ktorá zahŕňa všetky náklady predávajúceho súvisiace so splnením jeho 
záväzku podľa tejto kúpnej zmluvy, a to aj tie, ktoré nie sú v kúpnej zmluve explicitne 
uvedené.  

  
4. Predávajúci je oprávnený zvýšiť jednotkovú cenu tovaru iba v rozsahu zvýšenej sadzby 

DPH. V prípade zníţenia sadzby DPH je predávajúci povinný zníţiť jednotkovú cenu 
v rozsahu takto zníţenej sadzby. Predávajúci sa zaväzuje písomne informovať 
kupujúceho o takto vykonaných úpravách jednotkovej ceny tovaru. Pre vylúčenie 
pochybností platí, ţe v danom prípade dodatok ku kúpnej zmluve nie je potrebný.  

 
5. Predávajúci je oprávnený vystaviť kupujúcemu faktúru po splnení záväzku v súlade 

článkom II. ods. 4 tejto kúpnej zmluvy podľa prílohy č. 1 tejto kúpnej zmluvy. Zmluvné 
strany sa dohodli, ţe kupujúci nevystavuje preddavkové a zálohové faktúry.  
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6. Faktúra musí obsahovať všetky náleţitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani  

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Prílohou kaţdej faktúry musí byť 
kontaktnými osobami zmluvných strán podpísaný dodací list. Ak faktúra nebude 
obsahovať náleţitosti daňového dokladu alebo ak nebude po stránke vecnej alebo 
formálnej správne vystavená, kupujúci ju vráti predávajúcemu na doplnenie alebo 
prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne 
vyplnenej alebo prepracovanej faktúry kupujúcemu. 

 
7. Zmluvné strany sa dohodli, ţe lehota splatnosti faktúry je 14 dní od dátumu doručenia 

kupujúcemu. 
 

8. Dňom splnenia povinnosti úhrady faktúry je deň odpísania finančných prostriedkov 
z účtu kupujúceho na účet predávajúceho. 

 
Článok IV 

Nadobudnutie vlastníckeho práva  
a prechod nebezpečenstva škody na tovare 

 
 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru okamihom jeho zaplatenia a právo 
uţívania okamihom jeho prevzatia od predávajúceho v mieste dodania na základe 
dodacieho listu podpísaného kontaktnými osobami zmluvných strán. 
 

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho 
okamihom nadobudnutia práva na uţívanie. 

 
Článok V 

Záručná doba  
a zodpovednosť za vady tovaru 

 
 
1. Predávajúci  zodpovedá za to, ţe dodaný tovar má v čase jeho dodania kupujúcemu 

vlastnosti určené technickými parametrami a tieto si zachová počas plynutia záručnej 
doby. 
 

2. V prípade, ak kontaktná osoba kupujúceho pri preberaní tovaru zistí, ţe dodaný tovar 
má akékoľvek vady, vyznačí túto skutočnosť na dodacom liste, ktorý z uvedeného 
dôvodu nepodpíše. Tovar sa povaţuje za dodaný riadne a včas, ak sa opakované 
dodanie uskutoční pred uplynutím pôvodnej lehoty dodania.  

 
3. V prípade, ak kontaktná osoba kupujúceho po dodaní tovaru na základe dodacieho 

listu zistí, ţe dodaný tovar má akékoľvek vady, je kupujúci oprávnený poţadovať od 
predávajúceho jeho výmenu za rovnaký tovar. Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré 
má tovar v čase jeho odovzdania/prevzatia, pričom za vady, ktoré sa prejavili po 
odovzdaní/prevzatí, zodpovedá predávajúci len vtedy, ak boli spôsobené porušením 
jeho zmluvných povinností. 
 

4. Predávajúci je povinný vymeniť chybný alebo poškodený tovar do 14 pracovných dní                            
od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.  

 
5. Záručná doba na dodaný tovar je 36 mesiacov. 
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Článok VI 
Zodpovednosť za škodu a sankcie 

 
 

1. Predávajúci, ktorý poruší svoju povinnosť podľa tejto kúpnej zmluvy, je povinný 
nahradiť škodu tým spôsobenú kupujúcemu, ibaţe preukáţe, ţe porušenie povinností 
bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a zároveň túto okolnosť bez 
zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu. Za okolnosť vylučujúcu 
zodpovednosť sa nepovaţuje platobná neschopnosť predávajúceho. 
 

2. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu 
vyššej moci. Pre účely tejto kúpnej zmluvy sa za vyššiu moc povaţujú udalosti, ktoré 
nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôţu zmluvné strany ani 
predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, 
povstanie, ţivelné pohromy, poţiare, embargo, karantény, atď.. 

 
3. V prípade porušenia povinnosti predávajúceho dodať tovar v lehote podľa článku II. 

ods. 4 alebo článku V ods. 4 tejto kúpnej zmluvy má okupujúci nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny s DPH uvedenej v článku III. ods. 1 tejto 
kúpnej zmluvy za kaţdý deň omeškania.  
  

4. V prípade porušenia povinnosti predávajúceho dodať tovar, ktorý spĺňa náleţitosti 
podľa článku I. ods. 2 tejto kúpnej zmluvy má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo  
výške 100,- eur za kaţdý kus plnenia. 

 
5. V prípade omeškania kupujúceho so splnením povinnosti uhradiť faktúru v termíne 

splatnosti, má predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlţnej sumy 
za kaţdý aj začatý deň omeškania. 

 
6. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa odseku 3 a 4 tohto článku kúpnej zmluvy nie je 

dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava 
na náhradu škody, ktorá by kupujúcemu vznikla porušením zmluvných povinností 
predávajúceho. 

 
Článok VII 

Doba trvania a zmena kúpnej zmluvy 
 
 

1. Táto kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie dodania tovaru odo 
dňa jej účinnosti. 
 

2. Pred uplynutím doby trvania tejto kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohto článku kúpnej 
zmluvy je moţné túto kúpnu zmluvu ukončiť:  
a) písomnou dohodou zmluvných strán,  
b) výpoveďou, 
c) okamţitým písomným odstúpením od kúpnej zmluvy z dôvodov podstatného 

porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto kúpnej zmluvy.  
 

 
3. Zmluvné strany môţu kúpnu zmluvu jednostranne vypovedať, aj bez uvedenia dôvodu. 

Výpovedná doba je jeden (1) mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď preukázateľne doručená 
druhej zmluvnej strane. Výpoveď sa doručuje v písomnej podobe do vlastných rúk. 
 

4. Odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy je moţné: 
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a) v prípade podstatného porušenia tejto kúpnej zmluvy, 
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Obchodného zákonníka v platnom 

znení, 
c) v súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
5. Na účely tejto kúpnej zmluvy sa podstatným porušením záväzku predávajúceho  

vyplývajúceho z tejto kúpnej zmluvy povaţuje akákoľvek kombinácia troch (3) porušení 
povinností predávajúceho, a to: 
a) dodávať nové tovary od výrobcu zariadenia, 
b) dodávať tovar riadne, t. j. druhovo a mnoţstevne vymedzený v zmluve  
c) dodávať tovar včas, t. j. v lehote uvedenej v článku II. ods. 6 tejto kúpnej zmluvy, 
d) odstrániť vady v lehote podľa článku V ods. 4 tejto kúpnej zmluvy, 

 
6. Na účely tejto kúpnej zmluvy sa podstatným porušením záväzku  vyplývajúceho z tejto 

kúpnej zmluvy povaţuje aj: 
a) ak sa preukáţe, ţe predávajúci v ponuke predloţenej vo verejnom obstarávaní 

predloţil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené 
údaje, 

b) ak je voči druhej zmluvnej strane vedené konkurzné konanie alebo 
reštrukturalizačné konanie, je v konkurze, v reštrukturalizácii, bol proti nej 
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 

c) ak druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie, alebo bola na ňu zriadená nútená 
správa, 

d) ak je voči druhej zmluvnej strane vedený výkon rozhodnutia (napr. podľa zákona 
č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný 
poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákona Slovenskej národnej rady č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pod.). 

 
7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle 

zmluvnej strany, ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, bude 
doručený druhej zmluvnej strane. 

 
8. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a 

povinnosti zmluvných strán do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné 
vyrovnať všetky pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od 
kúpnej zmluvy. 

 
9. Zmluvné strany berú na vedomie, ţe podstatné porušenie tejto zmluvy alebo jej 

opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú závaţné porušenie 
profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z  26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o 
zrušení smernice 2004/18/ES. 

 
10. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť zmluvu iba z dôvodov uvedených v § 18 zákona 

o verejnom obstarávaní.  
 

Článok VIII 
Záverečné ustanovenia 

 
 
1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a týmto dňom sú zmluvné strany viazané svojimi prejavmi vôle. 
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2. Kúpna zmluva nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po zverejnení na 
webovom sídle kupujúceho, ktorým je internetová stránka mesta Topoľčany.  

3. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, 
slobodné a váţne, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený 
v predpísanej forme. 

4.  Vzťahy súvisiace s touto kúpnou zmluvou, ktoré ňou nie sú upravené, sa budú riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

5.  Zmluvné strany s obsahom tejto kúpnej zmluvy po jej prečítaní súhlasia a vyhlasujú, ţe 
obsahu kúpnej zmluvy porozumeli a kúpnu zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

6.  Zmluvné strany sa dohodli, ţe všetky sporné otázky budú riešené vzájomnou dohodou 
zmluvných strán. V prípade, ţe k takejto dohode nedôjde, bude spor predloţený                                     
na rozhodnutie miestne a vecne príslušnému súdu. 

8.  Zmluvné strany sa dohodli, ţe zmeny jednotlivých ustanovení tejto kúpnej zmluvy je 
moţné vykonať výlučne písomnou formou, a to formou očíslovaných dodatkov 
podpísaných oboma zmluvnými stranami, ak nie je v tejto kúpnej zmluve výslovne 
uvedené inak. 

9.  Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z čoho tri (3) sú určené pre 
kupujúceho a jeden (1) pre predávajúceho.   

 

10. Neoddeliteľnou prílohou tejto kúpnej zmluvy je: 
 Príloha č.1 Opis predmetu zmluvy   
         Príloha č.2 Krycí list ponuky 

 

 
 

V Topoľčanoch, dňa 06.04.2022    V Rakove, dňa 05.04.2022 
 
 

Kupujúci:       Predávajúci: 
 
 
 
 
 
                  v.r.        v.r. 

____________________________   _________________________ 
Mestské služby Topoľčany, s.r.o.    GROLOS, s.r.o. 
Mgr. Martin Bucko                          Ing. Radovan Fatul 
štatutárny zástupca     štatutárny zástupca 
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Príloha č.1 Kúpnej zmluvy  
 

 

Opis predmetu zmluvy 

 

 
Predmetom zákazky je : 
dodanie Univerzálneho kĺbového nakladača s príslušenstvom 
 
Miesto dodania: 
Mestské sluţby Topoľčany, s.r.o., Nám. M.R. Štefánika 1, 955 01Topoľčany 

 

Lehota dodania: 

Do 15 týţdňov od účinnosti kúpnej zmluvy  

 

Traktor s príslušenstvom 

Počet- 1 ks 

Min. poţiadavky: 

 Kĺbová konštrukcia stroja 
 Motor spĺňajúci emisnú normu Stage V 
 Výkon motora min 40 kW 
 Stály pohon všetkých kolies 
 Hydromotor v kaţdom kolese 
 Ventil na zabránenie preklzu kolies 
 Uzatvorená kabína s vykurovaním a s rádiom, certifikovaná ROPS/FOPS 
 Odpruţená kabína 
 Odpruţená a vyhrievaná sedačka obsluhy 
 Cestná sada svetiel, vrátane smeroviek a zadných svetiel 
 Pracovné svetlá na kabíne, min 2 ks vpredu a 1 ks vzadu 
 Rozsahy pojazdovej rýchlosti min 2 
 Pojazdová rýchlosť min 25 km/hod 
 Schválenie na prevádzku po cestných komunikáciách 
 Pracovné funkcie stroja ovládané výhradne z miesta obsluhy 
 Multifunkčný display pre kontrolu funkcií stroja 
 Multifunkčná páka na ovládanie pracovných funkcií náradia, min 8 funkcií 
 Systém na súčasné ovládanie hydraulických a elektrických funkcií náradia 
 Rýchloupínacia pracovná doska na rýchlu výmenu náradia 
 Rýchloupínací pákový systém na pripojenie hydr. funkcií náradia 
 Pracovné čerpadlo na pohon aktívneho náradia s výkonom min 80 l/min 
 Pracovný tlak hydraulického systému min 220 bar 
 Samostatné hydraulické čerpadlo na pojazd, nezávislé na pracovnom čerpadle 
 Moţnosť meniť pracovné účely stroja rýchlou výmenou náradia 
 Teleskopicky výsuvné rameno 
 Systém na tlmenie rázov ramena pri prejazdoch 
 Dosah ramena pri max vysunutí ramena min 3050 mm 
 Sila zdvihu na ramene min 1300 kg 
 Integrované zadné závaţie min 170 kg 
 Moţnosť doplnenia prídavného závaţia o ďalších min 180 kg 
 Celková hmotnosť stroja bez prídavného závaţia max 2500 kg 
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 Max šírka stroja 1450 mm 
 Max dĺţka stroja 3100 mm 
 Max výška stroja 2200 mm 

Min. požiadavky príslušenstvo: 

 Zariadenie na spracovanie pôdy pred sejbou trávy s pracovným záberom min 
1300 mm 

 Zariadenie na mechanické odstraňovanie buriny z pevných komunálnych 
povrchov s pracovným záberom 600 mm a dosahom min 1000 mm 

 Zariadenie na súčasné čistenie a kropenie ulíc so záberom min 1500 mm, 
prihŕňacia kefa je podmienkou 

 Zariadenie na manipuláciu s paletovým tovarom s dĺţkou lyţín min 1200 mm a s 
nosnosťou min 1800 kg 

 Multifunkčné zariadenie na manipuláciu so sypkými hmotami s hladkou hranou 
proti poškodeniu povrchov s min záberom 1400 mm a s min objemom 300 l 

 Zariadenie na manipuláciu so stromami uloţenými v kvetináčoch, alebo 
koreňových baloch so schopnosťou uchopiť priemer min 1100 mm a so zdvihom 
min 600 kg 

 Zariadenie na vŕtanie zemných dier, vybavené s planétovou prevodovkou, 
s moţnosťou rýchlej výmeny vrtákov. Moţnosť vŕtať otvory s priemerom 300 mm 
a 750 mm 

 Predĺţenie ramena ukončené hákom, dĺţka min 1100 mm 
 Zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky 
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Príloha č.2 Kúpnej zmluvy 

 
KRYCÍ LIST PONUKY - CENOVÁ PONUKA  

(Vyplní uchádzač a predloţí na začiatku svojej ponuky) 
 

na dodanie tovaru v zmysle zákona o verejnom obstarávaní č.343/2015 Z. z. pre predmet 
zákazky: 

 

,, Univerzálny kĺbový nakladač s príslušenstvom“ 
 
 
Verejný obstarávateľ: 
Názov verejného obstarávateľa: Mestské služby Topoľčany, s.r.o. 
Sídlo:     Námestie M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany 
IČO: 44 818 378 
Štatutárny zástupca: Mgr. Martin Bucko 
 
Uchádzač: ( vyplní uchádzač) 
Názov uchádzača:  GROLOS, s.r.o. 
Sídlo: Rakovo 204, 038 42 Rakovo 
IČO:  45 340 901 
Štatutárny zástupca:   Ing. Radovan Fatul 
 
 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky  
 

Cena celkom za predmet zákazky bez DPH 66 991,00 EUR 

DPH 20 % 13 398,20 EUR 

Cena celkom za predmet zákazky s DPH 80 389,20 EUR 

 
Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. 
Prosím uviesť: Uchádzač je /nie je platiteľ DPH*. 
 
Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania 
verejnému obstarávateľovi.   
 
 
V Rakove, dňa 05.04.2022 
 
               v.r. 

 .................................................................. 
                                              Ing. Radovan Fatul – štatutárny zástupca 
 
 
*nevhodné prečiarknite       

 
 

 
 
 
 

 


