
Príloha č. 4A Návrh kúpnej zmluvy 

CNC sústruh malý 

 

Kúpna zmluva 

 

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci:  HERN  s. r. o.    

Sídlo:    Kliňanská  564 

   029 01  Námestovo 

Zastúpený:   Ing. Miroslav Fedor, konateľ spoločnosti   

IČO:   36 381 047   

DIČ :   2020 129 188   

IČ DPH:  SK 2020 129 188   

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  

Číslo účtu:  SK0211000000002927122520 

SWIFT:           TATRSKBX  

Tel :      043 55 09352     

E - mail :   hern@hern.sk    

(ďalej len : „Kupujúci“ ) 

 

Predávajúci :   

Sídlo:     

V zastúpení:     

IČO:     

DIČ:     

IČ DPH :    

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:     

Tel :     

E - mail :     

(ďalej len „Predávajúci“ )   

 

(ďalej spoločne ako „účastníci“ alebo „zmluvné strany“), 

 

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

Predávajúceho zo dňa ................., predložená v súťaži na predmet zákazky: „Zvýšenie kvality 

a efektivity výrobných a technologických procesov v spoločnosti HERN s.r.o. - dodávka 4 

druhov zariadení“. 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je dodávka (odovzdanie) 2ks zariadení CNC sústruh malý (ďalej 

tiež len „predmet zmluvy“). Predmetom dodania je/sú hnuteľné veci, ktorých 

zoznam tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len ako „predmet kúpy“), vrátane 

dopravy na miesto dodania a premiestnenie do miesta dodania, montáže, inštalácie a 



uvedenia do prevádzky vrátane zaškolenia obslužného personálu a dodanie 

dokumentácie potrebnej na užívanie predmetu kúpy v slovenskom jazyku. 

 

2. V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu kúpy nevyhnutné akékoľvek právo 

duševného vlastníctva Predávajúceho alebo tretej osoby, Predávajúci sa zaväzuje 

zabezpečiť, že Kupujúci nadobudnutím vlastníctva k predmetu kúpy získa aj všetky 

oprávnenia a licencie na takého práva a odplata za používanie týchto práv bude 

zahrnutá v cene predmetu kúpy, inak Predávajúci zodpovedá za náhradu škody v plnej 

výške, ktorá vznikne Kupujúcemu v súvislosti s porušením alebo neoprávneným 

zásahom do uvedených práv duševného vlastníctva Predávajúceho alebo tretích osôb. 

 

3. Podrobný opis predmetu kúpy (špecifikácia), ktorý korešponduje s požadovanými 

technickými parametrami uvedenými v Prílohe č. 2 Opis predmetu zákazky výzvy na 

predkladanie ponúk, tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

 

Čl. III 

Termín a miesto dodania 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet kúpy najneskôr do 6 mesiacov 

odo dňa nasledujúceho po dni doručenia záväznej objednávky vystavenej kupujúcim 

predávajúcemu do miesta určenia / plnenia, ktorým je: HERN s.r.o., Kliňanská 564, 

029 01 Námestovo. 

 

2. Predávajúci zaistí zodpovedajúcu prepravu v súlade s dodacími podmienkami 

uvedenými v tejto Zmluve. Oznámenie o pripravení predmetu kúpy k odoslaniu, bude 

Kupujúcemu dané na vedomie prostredníctvom e - mailu, a to najneskôr tri dni pred 

jeho expedovaním. 

 

3. Po dodaní predmetu kúpy do miesta určenia, podpíše Kupujúci dodací list, ktorý bude 

 obsahovať rozsah dodaného plnenia. 

 

4. Po zaškolení zamestnancov Kupujúceho, inštalovaní predmetu kúpy na mieste 

určenom Kupujúcim a vykonaní konečnej prebierky predmetu kúpy bude podpísaný 

preberací protokol, zaškolenie zamestnancov Kupujúceho a inštalovanie predmetu 

kúpy musí byť Predávajúcim vykonané (a teda preberací protokol musí byť 

podpísaný) najneskôr do 3 týždňov od termínu dodania Predávajúcim. 

 

5. Pred podpisom preberacieho protokolu v zmysle čl. III ods. 4  je Predávajúci povinný 

odovzdať Kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k predmetu kúpy vzťahujú a sú 

potrebné na užívanie predmetu kúpy a na výkon vlastníckeho práva, a to návod na 

obsluhu v slovenskom jazyku, vyhlásenie o zhode tovaru, certifikáty pôvodu, záručné 

listy a iné relevantné doklady. 

 

6. Podpísaním preberacieho protokolu v zmysle čl. III ods. 4 tejto Zmluvy prechádza na 

Kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a súčasne na Kupujúceho prechádza 

nebezpečenstvo vzniku náhodnej škody na predmete kúpy.   

 

7. Predávajúci je povinný najneskôr do 3 týždňov uviesť predmet kúpy do plnej 

prevádzky, o čom zmluvné strany spíšu protokol. Súčasťou protokolu bude údaj 



o tom, že predmet kúpy splnil kvalitatívne a kvantitatívne parametre dohodnuté 

zmluvnými stranami a vyžadované Kupujúcim, ktoré tvoria neoddeliteľnú 

Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

 

8. Podpisom  preberacieho protokolu v zmysle čl. III ods. 4 tejto Zmluvy začína plynúť  

záručná doba k predmetu kúpy. 

 

Čl. IV 

Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky 

 

1. Cena predmetu kúpy špecifikovaného v čl. II tejto zmluvy je  stanovená dohodou 

zmluvných strán vo výške ......................... EUR bez DPH (slovom ......................... eur). 

 

2. Podrobný rozpis ceny za jednotlivé hnuteľné veci, ktoré sú predmetom kúpy, je 

uvedený v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. 

 

3. 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. 

 

4. Cena zahŕňa všetky náklady Predávajúceho potrebné a nevyhnutné k dodaniu a 

odovzdaniu predmetu kúpy Kupujúcemu. 

 

5. Platby za predmet kúpy sa uskutočnia bankovým prevodom vždy v prospech 

bankového účtu Predávajúceho uvedeného v čl. I tejto zmluvy podľa nižšie uvedeného 

rozpisu platieb. Ku každej nižšie uvedenej zálohovej platbe bude pripočítaná DPH 

podľa platných právnych predpisov.   

 

6. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu 20%  z celkovej ceny, tj. ............... EUR 

+ zákonná sadzba DPH do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania prvej zálohovej 

faktúry Predávajúcim, ktorú je Predávajúci oprávnený vystaviť po doručení záväznej 

objednávky v zmysle č. II ods. 1 tejto Zmluvy.  

 

7. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu 60% z celkovej ceny, tj. ............... EUR 

+ zákonná sadzba DPH do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania druhej zálohovej 

faktúry Predávajúcim, ktorú je Predávajúci oprávnený vystaviť bez zbytočného 

odkladu po podpise preberacieho protokolu v zmysle čl. III ods. 4 tejto Zmluvy. 

 

8. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu 20% z celkovej ceny, tj. ............... EUR 

+ zákonná sadzba DPH do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania konečnej faktúry 

Predávajúcim, ktorú je Predávajúci oprávnený vystaviť bez zbytočného odkladu po 

uvedení stroja do prevádzky podľa „Protokolu o uvedení stroja do prevádzky“ 

v zmysle čl. III ods. 7 tejto Zmluvy.  

 

9. Predávajúci doručí Kupujúcemu min. 2 originály každej doručovanej faktúry. 

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 prípade, že faktúra bude obsahovať formálne alebo obsahové nedostatky, bude 



Predávajúcemu vrátená a nová lehota splatnosti kúpnej ceny za predmet kúpy začne 

plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry Kupujúcemu. 

 

10. Záväzok Kupujúceho na zaplatenie kúpnej ceny za odovzdanie predmetu kúpy 

vyplývajúci z tejto zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu 

v prospech účtu Predávajúceho. 

 

Čl. V 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť predmetu kúpy a jej častí, tzn. 

preberá záväzok, že predmet kúpy bude v záručnej dobe spôsobilý na použitie na 

dohodnutý účel.  

 

2. Zmluvné strany si dojednali dvojročnú záručnú dobu, ktorá začína plynúť v zmysle čl. 

III ods. 8 tejto Zmluvy. 

 

3. Kupujúci je povinný podať Predávajúcemu správu o zistenej faktickej alebo právnej 

vade predmetu kúpy bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu zistí. Pre dodržanie 

podmienky písomnej reklamácie sa musí uplatniť reklamácia zaslaním e-mailu na 

adresu .........................@................. Predávajúci sa zaväzuje po dobu záruky 

poskytnúť bezplatné odstránenie porúch, ktoré preukázateľne vznikli nezavinením 

Kupujúceho, a to vykonaním všetkých potrebných servisných úkonov, bezplatnej 

výmeny alebo opravy chybných dielov. 

 

4. Reakčná doba Predávajúceho je dohodnutá do 24 hodín a nástup na servis do 48 hodín 

od nahlásenia potreby servisného zásahu podľa článku V bod 3. tejto Zmluvy, mimo 

dní pracovného pokoja a voľna a štátnych sviatkov. Predávajúci je povinný vadu 

odstrániť do 2 kalendárnych týždňov od nástupu na servis. 

 

5. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 

s dodávanými hnuteľnými vecami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) uzavretej medzi 

poskytovateľom ako riadiacim orgánom a príjemcom (Kupujúcim), a to oprávnenými 

osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP, 

ktorej predmetom je spolufinancovanie predmetu kúpy, a poskytnúť im potrebnú 

súčinnosť. 

 

6. Predávajúci vyhlasuje, že uviedol Kupujúcemu o predmete kúpy pravdivé a úplné 

informácie, pričom vyhlasuje Kupujúcemu, že: 

a) predmet kúpy je vo výlučnom vlastníctve Predávajúceho a nie je zaťažený žiadnymi 

právami tretích osôb, 

b) vlastnícke právo Predávajúceho k predmetu kúpy nie je obmedzené žiadnym 

zmluvným vzťahom alebo dohodou s treťou osobou, či už písomnou alebo ústnou 

formou, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť vlastnícke právo a 

oprávnenia vyplývajúce z neho k predmetu kúpy, alebo by mohla iným spôsobom 

nepriaznivo ovplyvniť zámery Kupujúceho súvisiace s využitím predmetu kúpy. 

 



7. Ak Predávajúci využíva na dodanie predmetu kúpy subdodávateľa alebo 

subdodávateľov, uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu 

Prílohy č. 4. 

 

8.  Ak Predávajúci využíva na dodanie predmetu kúpy subdodávateľa alebo 

subdodávateľov, je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi pred 

vznikom účinnosti tejto zmeny v prípade, ak o zmene vie dopredu, v ostatných 

prípadoch najneskôr do 7 dní odo dňa ich účinnosti. 

 

9. Predávajúci môže požiadať Kupujúceho o povolenie zmeny subdodávateľa kedykoľvek 

počas platnosti tejto zmluvy s uvedením dôvodu navrhovanej zmeny subdodávateľa a 

údajmi o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu prílohy č. 4. Kupujúci zmenu 

subdodávateľa nepovolí, ak nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v 

zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, pokiaľ mu povinnosť byť zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora z ustanovení uvedeného zákona vyplýva. 

 

10. Spoločnosť ..................... so sídlom: ..................., IČO: ................., ktorej finančné a 

ekonomické zdroje, resp. technické alebo odborné kapacity použije Predávajúci na 

plnenie kúpnej zmluvy, zodpovedá za jej riadne a včasné splnenie spoločne a 

nerozdielne s Predávajúcim. O tejto skutočnosti pred jej uzavretím predloží Predávajúci 

Kupujúcemu dôkaz v podobe vyhlásenia spoločnosti, poskytujúcej svoje zdroje alebo 

kapacity, podpísané osobou oprávnenou konať za spoluzodpovedajúcu spoločnosť. 

 

Čl. VI 

Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy 

 

1. V prípade, ak Predávajúci nesplní svoj záväzok odovzdať predmet kúpy Kupujúcemu 

v zmysle čl. III ods. 1 tejto Zmluvy, vykonať inštaláciu, zaškolenie zamestnancov 

a odovzdať všetky doklady v zmysle čl. III ods. 4 a 5 tejto Zmluvy a/alebo uviesť 

predmet kúpy do prevádzky v zmysle čl. III ods. 7 tejto Zmluvy  riadne a včas, je 

Kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej kúpnej 

ceny za každý deň omeškania s dodaním predmetu kúpy (čl. III ods. 1 tejto Zmluvy) a 

Predávajúci je v takom prípade povinný ju Kupujúcemu zaplatiť. Zaplatením zmluvnej 

pokuty podľa prvej vety tohto ustanovenia vyššie nie je dotknuté právo Kupujúceho na 

náhradu škody spôsobenej porušením povinností Predávajúceho, na ktoré sa zmluvná 

pokuta vzťahuje.  

 

2. V prípade, ak Predávajúci nesplní svoj záväzok odstrániť reklamovanú vadu riadne 

a včas v zmysle čl. V ods. 3 a 4 tejto Zmluvy (t.j. ak Predávajúci nedodrží dohodnutý 

reakčný čas/čas nástupu na vykonanie servisu a/alebo lehotu na odstránenie vady)  

Kupujúci je oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300,-EUR  za každý 

začatý deň (24 hodín) omeškania, avšak maximálne do výšky 10% celkovej ceny 

predmetu kúpy. Tým nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorú mu 

Predávajúci v dôsledku omeškania sa s nástupom na vykonanie servisného zásahu 

spôsobí. 

 

3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou. 

 



4. Ak Predávajúci poruší ktorúkoľvek povinnosť tejto Zmluvy a toto porušenie bude mať 

za následok krátenie NFP, je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu náhradu škody 

rovnajúcu sa výške kráteného NFP spolu s akýmikoľvek výdavkami, náhradami, 

poplatkami a inými peňažnými plneniami Kupujúceho, ktoré súvisia alebo môžu 

súvisieť s plnením podľa Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej s poskytovateľom ako 

riadiacim orgánom, ktorej predmetom je financovanie predmetu kúpy. 

 

5. Kupujúci má právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy len v  

prípade: 

a) ak Predávajúci nedodá predmet zmluvy v lehote podľa čl. III ods. 1 tejto Zmluvy  

b) ak Predávajúci neodovzdá predmet zmluvy (inštalácia + zaškolenie zamestnancov 

Kupujúceho + odovzdanie potrebných dokladov + konečná previerka inštalovaného 

predmetu zmluvy) v lehote podľa čl. III ods. 4 tejto Zmluvy,  

c) ak Predávajúci neuvedie predmet zmluvy do prevádzky s vymienenými 

vlastnosťami v zmysle čl. III ods. 7 tejto Zmluvy,  

d) ak Predávajúci poruší svoju povinnosť nastúpiť na vykonanie servisného zásahu v 

zmysle čl. V ods. 4. tejto Zmluvy a/alebo vadu neodstráni v lehote podľa čl. V ods. 4 

tejto Zmluvy, 

e) sa objaví na predmete taká vada, ktorá bude neodstrániteľná servisným zásahom 

Predávajúceho (t.j. vada, ktorá nebude Predávajúcim odstránená ani v lehote 2 

kalendárnych týždňov od nástupu na vykonanie servisného zásahu v zmysle čl. V ods. 

4 tejto Zmluvy a predmet tejto zmluvy bude mať v dôsledku tejto vady zmenené 

vymienené vlastnosti v zmysle Prílohy č. 1 alebo Prílohy č. 2 tejto Zmluvy), 

f) po doručení výsledku kontroly súťaže, na základe ktorej bol vybraný predávajúci, 

kupujúcemu zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov (Ministerstvo 

hospodárstva SR), ktorou nie je daná súťaž schválená a výdavky z nej vyplývajúce nie 

sú pripustené do financovania, resp. je schválená s výhradami a výdavky z nej 

vyplývajúce sú pripustené do financovania čiastočne. 

  

6. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy Kupujúcim nebudú žiadnym spôsobom 

dotknuté  jeho nároky voči Predávajúcemu na zaplatenie  zmluvnej pokuty v zmysle 

tejto Zmluvy, ktorá vznikla ku dňu odstúpenia od tejto Zmluvy a ani nárok na náhradu 

škody, ktorý by ku dňu odstúpenia od zmluvy Kupujúcemu vznikol v príčinnej 

súvislosti s porušením niektorej povinnosti Predávajúceho v zmysle tejto Zmluvy. 

 

7. Predávajúci má právo ukončiť platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy len  

v prípade, ak Kupujúci je viac ako 30 dní v omeškaní so zaplatením ktorejkoľvek 

splátky kúpnej ceny v zmysle tejto Kúpnej zmluvy.  

 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne pomery touto zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a iných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

 

2. Ak je niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv 

na ostatné ustanovenia zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie 

platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tejto zmluvy, ktoré nahradí 

neplatné ustanovenie. 

 



3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa 

zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 

strany. 

 

4. Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku zmluvy sú 

vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden 

vplyv na platnosť ostatných ustanovení. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú 

formu. 

 

6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

8. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom 3 výtlačky sú určené pre 

Kupujúceho a 1 výtlačok pre Predávajúceho. 

 

9. Zmluva obsahuje nasledovné prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť: 

 Príloha č. 1 - Opis (technická špecifikácia) predmetu zmluvy 

 Príloha č. 2 - Kvalitatívne a kvantitatívne dohodnuté parametre predmetu kúpy 

  Príloha č. 3 - Podrobný rozpis ceny za jednotlivé tovary 

  Príloha č. 4 - Údaje o subdodávateľoch 

  

 

V ......................, dňa ...............      V ......................, dňa ............... 

 

 

 

…………………………………     ..………………..………………… 

     Ing. Miroslav Fedor           Predávajúci 

      konateľ spoločnosti               

          HERN  s. r. o.               



Príloha č. 1 - Opis (technická špecifikácia) predmetu zmluvy 

 

  CNC sústruh malý - 2ks Definícia 

parametrov  

HERN min. 

Definícia 

parametrov  

HERN 

max. 

Zariadenie - model: 

 

P.č. Parametre min. max. 

1. Max. priemer obrábania min/max v mm 400 570   
 

2. Dĺžka lóží min/max v mm 500 750   
 

3. 

Klieštinové upínanie do priemeru 

min/max v mm 
60 80 

   

4. Výkon vretena min/max v kW 21 30   
 

5. Max. krútiaci moment min/max Nm 250 430   
 

6. Poháňané jednotky výkon min/max kW 4,5 5,5   
 

7. Max. otáčky vretena min/max  ot./min. 3500 4500   
 

8. Priechod cez vreteno min/max 65 82   
 

9. 

Podávač tyčí do priemeru min/max mm, 

dĺžka 1m 
60/1m 80/1m 

   

10. 

Upínanie typ VDI40 alebo VDI30 alebo 

ekvivalentné 
VDI40 

    

11. Rýchloposuv v X-ose min/max   /min. 30 40   
 

12. Rýchloposuv v Z-ose min/max   /min. 30 40   
 

13. Rýchloposuv v Y-ose min/max   /min. 10 20   
 

14. 

Riadiaci CNC systém s virtuálnym 

obrábaním 
Y 

    

15. Nástrojová hlava s počtom nástrojov 12 18   
 

16. Y-os pre frézovanie 50+- 60+-   
 

17 

Polohovateľná C-os hlavného vretena po 

0,001° 
**Y 

    

18 

Lineárne odmeriavanie alebo iný systém 

na absolútne polohovanie 
Y 

    

19 

Programovateľný koník s výsuvnou 

pinolou 
Y 

    

20 

Vysokotlaké chladenie min. 10bar – s 

voliteľným tlakom cez M-funkcie 
Y 

    

21 Šikmé lóže s krytovaním Y 
 

  
 

22 Automatický odoberač obrobkov-lopatka Y 
 

  
 



23 Dopravník triesok kazetový Y 
 

  
 

24 

Riadiaci systém Siemens alebo plne 

kompatibilný* 
Y 

    

25 Doprava Y 
 

  
 

26 Inštalácia Y 
 

  
 

27 

Školenie v slovenskom jazyku na 

prevadzke HERN 
Y 

    

28 

Záruka 24mesiacov, bez obmedzenia 

Mhod 
Y 

    

* "plne kompatibilný sa rozumie taká 

alternatíva uvádzaného parametra, ktorá 

zabezpečí plnú funkčnosť a výkonnosť 

zariadenia a zároveň takú mieru 

kompatibility s ostatnými systémami a 

zariadeniami Kupujúceho, aká by bola 

dosiahnutá pri pôvodne uvádzanom 

parametri." 

  

  

 

** Y - znamená  "áno"  
  

  
 

 

  



Príloha č. 2 - Kvalitatívne a kvantitatívne dohodnuté parametre predmetu kúpy 

 

Špecifikácia časovej štúdie: 

 

Výkresové číslo: Z81980 

Číslo výrobku: 20000Z81980 

Číslo operácie v postupe: 010 

Akosť materiálu : X5CrNi18 

Popis pracovného úkonu operácia Celkový čas v min. ta 

Sústruženie v zmysle výkresu Z81980 a TP 010 1,9 

 

Opakovateľnosť 20 ks 

 

Kvalita V zmysle TP a výkresu Z81980 pre 

mechanické opracovanie 

 
  



Príloha č. 3 - Podrobný rozpis ceny za jednotlivé tovary  

P.Č.* Produkt Cena/ks bez 

DPH 

Cena/ks s 

DPH 

1. Základné zariadenie   

2. Klieštinové upínanie   

3. Podávač tyčí v zmysle tech. špecifikácie   

4. Automatický odoberač obrobkov   

5. Programovateľný koník   

6. Dopravník triesok kazetový   

7. Vysokotlaké chladenie v zmysle tech. špecif.   

8. Riadiaci CNC systém s virtuálnym obrábaním   

9. Servisná zmluva na 2 roky   

10. Školenie obsluhy a programovania stroja   

11. Doprava zariadenia   

12. Inštalácia   

13. Dokumentácia v slovenskom (českom) jazyku   

14. Ovládací panel v slovenskom (českom) jazyku   

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 Celková cena s dopravou a inštaláciou   

* Predávajúci nacení uvedené produkty. V prípade, ak je okrem uvedených produktov cena 

za predmet kúpy zložená aj z ďalších produktov, tak uvedie ich názov a cenu bez a s DPH.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 - Údaje o subdodávateľoch 

 

Identifikácia subdodávateľa (názov alebo 

meno a sídlo alebo bydlisko, IČO) 

Údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia 

  

  

  

 


