Zmluva o dielo č
. Z201538962_Z/a
Uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Technické služby mesta Svit

Sídlo:

Štúrova 87, 05921 Svit, Slovenská republika

IČ
O:

1.2

00186864

DIČ:

2021212545

IČDPH:

SK 2021212545

Č
íslo účtu:

SK95 0200 0000 0013 86557753

Tel:

052 7875135

Dodávateľ
:
Obchodné meno:

KOBIT -SK s.r.o.

Sídlo:
IČO: DIČ:

M. R. Štefánika 2970/4, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
31641440

IČDPH:

2020425968

Číslo úč
tu:

SK2020425968

Tel:
043 5506221
II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:
Generálna oprava vozidla ŠKODA 706 MTSP 25 so sypačovou nadstavbou VSV-6 a snehovou
radlicou SRLM - 2900
Kľúčové slová:
Škoda 706, sypač, sypačová nadstavba VSV-6
CPV:
50110000-9 - Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá a súvisiace vybavenie;
50114100-8
- Oprava nákladných vozidiel; 50116000-1 - Oprava a údržba konkrétnych č
astí vozidiel
Druh/y:
Služba
Kategória služieb:
1. Opravy a údržba
Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Zabezpečenie údržby komunikácií

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

GO podvozku vozidla ŠKODA 706 MTSP 25

ks

1

GO sypačovej nadstavby VSV-6

ks

1

GO snehovej radlice SRLM - 2900

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

1, vozidlo - kabína

celková oprava

- 1,a)

dôkladný repas, výmena všetkých podlahových dielov za
nové

- 1,b)

nové oblúky blatníkov, plechové blatníky nahradiť
plastovými

- 1,c)

sedačky na novo očalúnniť
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Minimum

Maximum

Presne

- 1,d)

tapacírung prečalúnniťmolitanom s látkou a koženkou

- 1,e)

kabína a kapoty motorového priestory dôkladne odhluč
niť
čalúnnením špeciálnym izolačným materiálom

- 1,f)

nástrek kabíny polyuretánovou akrylátovou farbou Glasurit

- 1,g)

nástrek spodku tlmiacim náterom, dutiny ošetriť
antikoróznym prípravkom

- 1,h)

celková oprava elektrickej inštalácie

- 1,i)

spojenie el. inštal. kabíny a hlavného zväzku umiestniťvo
vnútri kabíny

- 1,j)

mechanické prevedenie ruč
nej brzdy

2, vozidlo - podvozok

kompletná celková oprava rámu s výmenou všetkých
vadných, alebo nadmerne skorodovaných č
astí

- 2,a)

rám rozložiť, otryskaťaž na čistý kov, znitovať, spoje
pretmeliť
, nalakovaťakrylátovou farbou

- 2,b)

prednú a zadnú nápravu celkovo kompletne opraviť

- 2,c)

predné a zadné listové perá zosilené, originál nové, alebo
opravené

- 2,d)

zadné blatníky - plastové, uchytiťna konzoly

- 2,e)

servo riadenie po komplexnej oprave preskúšaťna
skúšobnom zariadení

- 2,f)

vzduchovú inštaláciu opraviť, rozvody vymeniťza
plastové, vzduchové prístroje vymeniť

- 2,g)

celková oprava el. inštalácie, dôkladne ochrániťspoje pred
koróziou

- 2,h)

podvozok nastriekaťpolyuretanovou farbou Hodopur

- 2,i)

previesťcelkovú opravu hydraulickej sústavy

- 2,j)

previesťcelkovú opravu ťažného zariadenia

- 2,k)

previesťcelkovú opravu prevodovej skrine, po oprave
odskúšaťna skúšobnom zariadení

- 2,l)

prevádzkové náplne vymeniťza nové

- 2,m)

po oprave previesťkompletnú diagnostiku, vozidlo
odskúšaťzkúšobnou jazdou

3, nadstavba - sypač
-6 VSV

celková generálna oprava

- 3,a)

dodanie nového koryta - zásobníka posypového materiálu
s objemom 6 m3, materiál - oceľ

- 3,b)

násypka musí byťvybavená dvojitou stenou s odvetraním,
s ohrevom od pomocného agregátu

- 3,c)

prevedenie a povrchová úprava násypky s odolnosť
ou voč
i
dlhodobému agres. vplyvu posyp. materiálov

- 3,d)

materiál násypky zvoliťdostatočne s ohľ
adom na
agresívne prostredie, hrúbka min. 3 mm

- 3,e)

ošetrenie všetkých dutín antikoróznym náterom, vrátane
vnútorných stien korby

- 3,f)

výmena pomoc. benz. agregátu za diesel s výk. min.
30kW, chladenie vodou, zakrytovaný, s el. štart.

- 3,g)

prevedenie GO prevodovky pomocného agregátu Škoda
1203

- 3,h)

prevedenie opravy palivovej nádrže pomocného motora

- 3,ch)

nová elektroinštal.-ovl. panel, kábel. zväzok, výstr. maják
2ks, otáčkomer s poč
. Mth, pom. mot.

- 3,i)

oprava spojkového valca s pneumatickým ventilom

- 3,j)

výmena oporných ložiská zadných okuliarov šnekov
(oprava zadných okuliarov)
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- 3,k)

oprava predného a zadného mostu, nové krycie plechy
mostov šnekov

- 3,l)

mechanizmus dávkovania posyp. mater. prostredníctvom
predného-medzinápravového a zadného rozmetadla

- 3,m)

rozsah rometadiel pre zimný posyp inertným mat. 50-350
g/m2 (krokom po 50 g/m2 resp. kontinuálne)

- 3,n)

mech. dávkovania zabezpeč
ujúci v lete aplikáciu asfalt.
zmesí k zadnému vypúšťaciemu zariadeniu

- 3,o)

vybavenie uzatváracím zadným otvorom na vypúšť
anie
obaľovanej zmesi („tlama“) v letnom období

- 3,p)

ovládanie zadného vypúšť
acieho zariadenia alternatívne z
kabíny vodič
a ako aj z pracovného miesta

- 3,q)

odklopenie zadného rozmetadla pre prípad núdzového
vyprázdnenia zásobníka

- 3,r)

oprava prevod. skrine šnekov a skrine redukcie
pretesnenie, výmena ložísk, príp. ozubených kolies

- 3,s)

nová olej. nádrž s príslušenstvom-hladinomer, olej. filter,
olej. náplň, výmena hydr. hadíc, šróbení

- 3,t)

prísun posyp. mat. dvoma proti sebe rotujúcimi
závitovkamiØ min. 300mm oteruvzdorné

- 3,u)

šírka aplikácie posyp. mat. v rozsahu 2 - 6 m s možnosť
ou
krok. reg. po 1 metri resp. kontinualne

- 3,v)

zabezpečenie dávkovania posypového materiálu za
každých poveternostných podmienok

- 3,w)

osvetlenie predného a zadného rozmetadla, osvetlenie
vnútrajška korby

- 3,x)

ochrana materiálu v zásobníku voči zrážkovej vode s aret.
pri preprave(napr.kapotáž s termoplachtou)

- 3,y)

umiestnenie hl. ovládacieho panelu na ľahko dostupnom a
viditeľnom mieste podvozku nákl. vozidla

- 3,z)

signal. všetkých funkcií z kabíny nákl. voz. s vizuál.
resp.akustickou indikáciou el. prvkami

- 3,aa)

možnosťdodat. montáže ochrany voči vniknutiu
predmetov (nad 10 cm) pri plnení zásobníka posypom

- 3,ab)

výstražné nálepky na zadnom čele nadstavby: PRI
POSYPE NEPREDBIEHAŤ

- 3,ac)

zadný lapačneč
istôt (tzv. gumová zástera) po celej šírke
vozidla - ochrana pred zadným rozmetadlom

4, snehová radlica SRLM - 2900

celková generálna oprava

- 4,a)

prerovnanie, začistenie, konzervácia antikoróznym náterom

- 4,b)

výmena pružných britov "žabiek" za nové

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane zaškolenia obsluhy min. 5 osôb
Požaduje sa montáž nadstavby na podvozok, oživenie a odskúšanie
Záruka: podvozok 12 mesiacov / sypač
ová nadstavba 24 mesiacov
Zabezpečenie záručného a pozáručného
Požadovaný servis: v prípade poruchy zariadenia nástup na servis do 2 hod. od nahlásenia závady
Požaduje sa predložiťpodrobný aktualizovaný rozpoč
et do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiťvlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiťrozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕ
ň
ajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Splatnosťfaktúry minimálne 30 dní od prevzatia predmetu služby
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Požaduje sa od zhotoviteľ
a umožniťprehliadku objednávateľovi v priebehu prevádzania opravy, obzvlášťobhliadku otryskaného a
opraveného rámu a skeletu kabíny, ešte pred lakovaním
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Okres:
Obec:
Ulica a číslo:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
10.01.2016

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľ
a tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska
verzia 2.0, úč
inná zo dň
a 1.11.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľ
nú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 64 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Táto Zmluva bola uzavretá v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického
trhoviska verzia 2.0, úč
inná zo dňa 1.11.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosťdň
om jej uzavretia a účinnosťza 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 písomnej podobe v troch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie
bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky..
5.5 Túto Zmluvu bude možné meniťa dopĺ
ňaťza podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a č
íslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné
podmienky
elektronického
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

trhoviska

verzia

2.0,

účinná

Vo Svite 16.12.2015

Objednávateľ:
Technické služby mesta Svit

s.r.o

Dodávateľ
:
KOBIT-SK s.r.o.

v.r.

v.r.

Miroslav Vojsovič
riaditeľTS Svit

Ing. Ján Zajac
riaditeľKOBIT-SK
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zo

dňa

1.11.2015,

