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Kúpna zmluva č. Z201618471_Z 
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol.s.r.o. 

Š. Moysesa 46, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika 

50383515 

2120297729 

0456787136 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno: COMSIT Leopoldov spol. s r.o. 

Sídlo: Holubyho 35, 92041 Leopoldov, Slovenská republika 

IČO: 36227331 

DIČ: 2020172803 

IČ DPH: SK2020172803 

Číslo účtu: SK89 0200 0000 0012 6027 6956 

Tel: 0337320682 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: 

Kľúčové slová: 

CPV: 

Druh/y: 

Kategória služieb: 

PROFI náradie 

elektrocentrála, uhlová brúska, búracie/sekacie kladivo,kombinované kladivo/vŕtanie,sekanie/, 
akumulátorový vŕtací skrutkovač/uťahovačka, elektrická reťazová píla, laserový zameriavač,zvárací 
invertor, benzínová rozbrusovačka chladená vodou s vozíkom,motorová reťazová píla, príklepová 
vŕtačka, kotúčová okružná píla 
33136000-2 - Rotačné a brúsne nástroje; 44512300-5 - Kladivá; 44510000-8 - Nástroje; 44512800-0 
- Skrutkovače; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 43132300-0 - Vŕtačky; 60000000-8 - Dopravné 
služby (bez prepravy odpadu) 
Tovar; Služba 
1. Opravy a údržba 

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

• Stavebné práce, búracie práce, rekonštrukcie, opravy, údržba 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

elektrocentrála 220V/380V ks 1 

uhlová brúska 125 mm ks 2 

uhlová brúska 230 mm ks 1 

búracie/sekacie kladivo ks 1 

kombinované kladivo /vŕtanie, sekanie/ ks 1 

akumulátorový vŕtací skrutkovač/uťahovačka ks 1 
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elektrická reťazová píla ks 1 

motorová reťazová píla ks 1 

príklepová vŕtačka ks 1 

kotúčová okružná píla ks 1 

zvárací invertor ks 1 

laserový zameriavač ks 1 

benzínová rozbrusovačka vodou chladená s vozíkom ks 1 

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Elektrocentrála 220V/380V - výkon max./menovitý min. 6,8kW/min. 6,3kW (400V/50Hz), min. 5,5kW/min. 5,0kW (230V/50Hz)počet 
fáz 3, systém AVR-moznost napajat jemnú elektronikuAC menovitý prúd 17A/400V /11A/230VDC menovitý prúd 8.3A/12Vtyp 
motora: benzínový, štvortaktný s OHV rozvodom, obsah min. 430ccmštartovanie ručné a elektrickémax. výkon motora min.11,2kW 
/3600mirrhmotnosť max. 100 kg 
Uhlová brúska 125 mm - uhlová brúska s vysokým výkonomANTI-RESTART ochrana proti opakovanému nežiadúcemu 
spusteniuElektronická regulácia otáčokNastavenie počtu otáčokSkriňa prevodovky otočná do 4 polôh po 90°Príkon Min. 
1.400 WBrúsny kotúč 125 mmHmotnosť Max. 2,5 kg 

Uhlová brúska 230 mm - Antivibračná rukoväť Ochrana proti preťaženiu a neúmyselnému zapnutiu strojaObmedzovač momentu pre 
bezpečnú prácuAntivibračná zadná rukoväť otočná o +- 90 stupňov Skriňa prevodovky otočná do 4 polôh po 90°Príkon Min. 
2.600 WVofnobežné otáčky 6.600 min-1 Brúsny kotúč 230 mmHmotnosť Max.7,0 kg 

Búracie/sekacie kladivo - Upínanie nástroja - šesťhran 30 mmbočná rukoväť otočná o 360 stupňovPlynulý rozbeh, brzda motora a 
zníženie otáčok pri voľnobehuPríkon Min.1.500 WPočet úderov naprázdno Min. 730Sila jednotlivého príklepu Min. 
25,5 JHmotnosť Max. 15,5 kg 

KOMBINOVANE KLADIVOA/RTANIE,SEKANIE/s funkciou AVT a antivibračnou rukoväťou pre tlmenie nárazov Prachotesné 
upínanie SDS-MAXVariabilné ovi.rýchlosti a plynulý rozbehPresné nastavenie frekvencie príklepu a otáčoklndikácia výmeny 
uhlíkovMin. 15-poloh. nastavenie nástrojaPríkon Min. 1350 WPočet úderov naprázdno Min.1250 Sila jednotl. príklepu 

Min. 9,4 JMax. vŕtací výkon(vrták) Min. 45mm, korunka min.125mm, hm. max.9,5kg 

AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVAČ/UŤAHOVAČKAMax.uťahovací moment min.115 Nm Bezuhlíkový motorochrana proti 
prachu a striekajúcej vodeosvetleniemin.20 nastavení uťah. momentovsúčasťou balenia dva akumulátory a nabíjačkaOtáčky 
naprázdno 1.st. Min.0-550min-1 Otáčky naprázdno 2. st. Min.0-2000 min-1 Max.vŕtací výkon-oceľ Min.13 
mmMax.vŕtací výkon-drevo Min.76 mmUťah.moment(tvrdý/mäkký)spoj Min.115/min60Nm, hmot.max.2,5kg 

ELEKTRICKÁ RETAZOVA PILABeznástrojová výmena a napínanie reťazeAutomatické mazanie retaze s možnosťou 
reguláciekontrola hladiny olejaPríkon min. 2.000 WDÍžka rezu min. 40 cmDrážka max. 1,3 mmHmotnosť max. 5,5 kg 

MOTOROVÁ RETAZOVA PILAAntivibračný systém pre menšiu únavu pri práciElektronický obmedzovač spätných rázov Bočné 
napínanie reťazeVýkon Min.2,8 / 3,8 kW/PSZdvih. objem 50 cm3Hmotnosť Max. 5,5 kgVýkonová hmotnosť 

Max. 1,8 kg/kWDÍžka lišty 40 cmKryt motora Voliteľné vyhrievanie rukovätí 

PRIKLEPOVA VŔTAČKA Výstražné svetlo signalizujúce problém s káblom alebo vypínačom Výstražné svetlo pri 
preťaženíObmedzovač krútiaceho momentu 2-rýchlostná prevodovka s elektronickým ovládanímHliníkové liate puzdro 
prevodovkyPríkon Min.1.010 WMax. vŕtací výkon - oceľ/betón/drevo Min.16/20/40 mmUpínací rozsah skľučovadla 

Min. 1 ,5-13 mmHmotnosť Max. 2,5 kg 

KOTÚČOVÁ OKRUŽNÁ PÍLAZákladová platňa s nadstavením hĺbky rezu na princípe svorky S možnosťou pripojenia na vysávačS 
pílovým kotúčom s karbidovým ostrímS možnosťou pripojenia k vodiacej lište (napr. aj pomocou adaptéra)Príkon Min. 1.400 
WVoľnobežné otáčky 4.800 min-1 Max. rezný výkon pri 90° Min.66 mmMax. rezný výkon pri 45° Min. 46 mmPílový 
kotúč 190 mmHmotnosť Max. 5,8 kg 

ZVÁRACÍ INVERTORDig. reg. zvárací prístroj s rezonančnou inteligenciou zváranie so všetkými typmi elektród do 4mm-aj s 
celulózovými elektródami Rozsah zvarovacieho prúdu min. 10-140AHm.Max. 4,8kg Napájacie napätie 230VZákl.materiályCrNi Oceľ 
Špeciálne kovy Príslušenstvo-kukla zváracia samozatieňovacia 8-13/citlivosť,tmavosť/- Min.4+4m/35mm káble 
zváracie,kompl. 
LASEROVÝ ZAMERIAVAČ Multifunkčný krížový laser s jednou horizontálnou a dvoma vertikálnymi čiarami v rozsahu 360° 
umožňujúci početné použitia na súčasné vyznačovanie, vyrovnávanie a niveláciu.pracovný rozsah: min.40 m pracovný rozsah s 
prijímačom: min.80 m pracovný rozsah s cieľovou tabuľkou: min.20 m odchýlka merania: max. +/- 0,2 mm/m napájanie: 2x1,5V AA 
(LR6) so statívovým závitom hmotnosť: max. 0,8 kg statívový závit 1/4", 5/8", samonivelačný (4° za 4 s), projekcia 3x360° línia, 

stupeň krytia IP 54, Laserové zariadenie triedy llStupeň krytia IP 54:Ochrana proti prachu a odolný proti striekajúcej 
vode.Príslušenstvom - statív, univerzálny magnetický držiak 

BENZÍNOVÁ ROZBRUSOVAČKA VODOU CHLADENÁ s vozíkomMotor 4-Takt Obsah Min. 70 cm3Výkon 
Min. 4,6 PS / 3 kWMax. hĺbka rezu Min. 122 mmHmotnosť Max. 13 kgPríslušenstvo: chladiaci set 

vozík 
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Názov Upresnenie 

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: Slovenská republika 

Kraj: Banskobystrický 

Okres: Žiar nad Hronom 

Obec: Žiar nad Hronom 

Ulica a číslo: Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy: 

28.7.2016 14:55:00 - 1.8.2016 14:55:00 

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: ks 

Požadované množstvo: 14,0000 

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 240,83 EUR 

4.2 Sadzba DPH: 20,00 

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 489,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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. 
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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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpetA/erejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 27.7.2016 15:46:00 

^RSKA ' . M 

WUNÁLNA ň 

gUff lJOSŤ ' 

Dodávateľ: 
COMSIT Leopoldov spol. s r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska 

J&.ZDié 
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