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Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve 013/2020 Sm zo dňa 12.02.2020  

na dodanie technického zariadenia “Šmykom riadený kolesový 
nakladač s príslušenstvom”   

(ďalej len “Dodatok č.1”) uzavretý podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

 

čl. 1  

Zmluvné strany 

 

1. Kupujúci: 

       Obchodné meno:  Obec Tomášovce 

       Sídlo:               Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce 

       Štatutárny zástupca:   Ing. Ján Mičuda, starosta obce. 

Bankové spojenie:                      Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:                                          SK04 5600 0000 0060 4959 6009 

IČO:                                            00316474 

DIČ:                                            2021251023 

(ďalej len "kupujúci") 

2     Predávajúci: 

Obchodné meno:                      Agra, s.r.o. 

Sídlo:                                          036 01 Martin 

Adresa:                                       Langsfeldova 5402/1 

Štatutárny zástupca:                   Ing. Štefan Urban - konateľ 

Bankové spojenie :                     VÚB, a.s.                  

IBAN:                                          SK37 0200 0000 0013 3364 9953 

IČO :                                           36382914                   

DIČ :                                           2020119717  

Reg. č. z Obchodného registra: 11373/L 

Tel.:                                            043/4283845   

(ďalej len "predávajúci") 

         

čl. 2  

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 12.02.2020 Kúpnu zmluvu na dodanie technického zariadenia 

“Šmykom riadený kolesový nakladač s príslušenstvom”. 

 

čl. 3  

Predmet Dodatku č.1 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Kúpnej zmluve sa ruší Príloha č.1: Technická špecifikácia 

predmetu zákazky a nahrádza sa nasledovnou Prílohou: 

     Príloha č.1: Technická špecifikácia predmetu zákazky – po oprave 
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čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy týmto Dodatkom č.1 nedotknuté zostávajú v platnosti 

nezmenené. 

 

2. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých predávajúci dostane dve vyhotove-

nia  a kupujúci dve vyhotovenia. 

 

3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť, 

vzhľadom na zdroj financovania, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých 

nasledovných podmienok: 

a) táto Zmluva je zverejnená v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, 

     b) došlo k právoplatnému schváleniu verejného obstarávania na predmet kúpy v rámci jeho 

administratívnej kontroly vykonanej povereným kontrolným orgánom. 

 

 

 

V Martine, dňa 12.03.2020                                                             V Tomášovciach, dňa 12.03.2020 

 

 

 

 

          Ing. Štefan Urban v.r.                                                                        Ing. Ján Mičuda v.r. 

 

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

 

                 Predávajúci                                                                                           Kupujúci 
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Príloha č.1: Technická špecifikácia predmetu zákazky – po oprave 

 

P.č.  Názov položky  MJ  Množstvo  

Cena za MJ 

EUR bez 

DPH  

Cena celkom   

EUR vrátane 

DPH  

Termín 

dodania  

1.  
Šmykom riadený kolesový 

nakladač Bobcat S650 

ks 

1 41 130,00  49 356,00 
Do 60 

pracovných 

dní od 

nadobudnutia 

účinnosti 

Zmluvy  

 

2.  

Prídavné zariadenie k 

nakladaču – presuvný 

podkop Bobcat R30S s 

podkopovou lopatou 

1  11 444,00 13 732,80 

3. 

Prídavné zariadenie k 

nakladaču – zametacie 

zariadenie s kropením 

KOVACO typ 92215 

 1 4 858,00 5 829,60  

4. 
Doprava strojov na miesto 

plnenia  
 1 0,00 0,00  

5. 
Zaškolenie obsluhy na 

mieste plnenia 
 1 0,00 0,00  

 

Súčasťou dodávky bude:  

 ES vyhlásenie o zhode od výrobcu nakladača v slovenskom jazyku.  

 Osvedčenie o evidencii nakladača, časť II.  

 Servisná kniha nakladača.  

 Záručný list od nakladača a jeho jednotlivých prídavných zariadení. 

 Sprievodná dokumentácia nakladača a jeho jednotlivých prídavných zariadení v slovenskom 

jazyku v tlačenej i elektronickej forme: Technický popis, Návod na obsluhu a údržbu.  

 Zaškolenie pri dodávke zariadenia oprávneným školiteľom z obsluhy a základnej údržby stroja.  

 

1. Šmykom riadený kolesový nakladač Bobcat S650 – technický popis 

 

Motor: 

Výrobca / model BOBCAT / D24 

Palivo / chladenie motorová nafta / kvapalina 

Menovitý výkon pri 2600 ot./min. 56,0 kW 

Krútiaci moment pri 1800 ot./min. 283.9 Nm 

Počet valcov 4 

Objem valcov 2392 cm3 

Palivová nádrž - objem 90,50 l 

 

Pohon: 

Druh pohonu / riadenie hydrostatický / preklzovaním kolies 

Prevodovka plynulo regulovateľné dvojité hydrostatické 

piestové čerpadlá, ktoré poháňajú dva plne 

vratné hydrostatické motory 

Pojazd dvojrýchlostný, rýchlosť 1. pojazdu 11,4 

km/hod., rýchlosť 2. pojazdu 19,8 km/hod. 
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Ovládanie: 

Riadenie vozidla Smer a rýchlosť ovládaná dvomi ručnými 

pákami 

Hydraulické vyklápanie a zdvíhanie dvojručné joystickové s možnosťou prepnutia 

na jednoručné - joystickové ovládanie SJC 

Predné pomocné príslušenstvo elektrický spínač na pravej riadiacej páke 

 

Technické údaje: 

Výška nakladača 2065 mm 

Dĺžka nakladača s lopatou 3474 mm 

Šírka nakladača s lopatou 1880 mm 

Výška čapu lopaty pri max zdvihu 3149 mm 

Prevádzková hmotnosť 3657 kg 

Nominálna nosnosť 1253 kg 

Bod preťaženia 2507 kg 

 

Ostatné vybavenie: 

 rýchloupínací mechanizmus na výmenu prídavných zariadení ovládaný z kabíny 

 zasklená bezpečnostná kabína s dverami, vykurovaním a ventiláciou vzduchu 

zodpovedajúca normám ROPS-FOPS 

 prídavná hydraulika s vyšším prietokom oleja 115.50 l/min (High Flow) 

 odpružené sedadlo vodiča a bezpečnostný pás 

 parkovacia brzda ovládaná tlačidlom 

 základná lopata bez zubov s objemom 0,64 m3 

 ostatné štandardné vybavenie 

 

2. Prídavné zariadenie k nakladaču – presuvný podkop Bobcat R30S s podkopovou 

lopatou – technický popis 

 

Technické údaje: 

Šírka rámu 1809 mm 

Hĺbka kopania 2990 mm 

Vysýpacia výška 2087 mm 

Bočný posuv   560 mm 

Vodorovný dosah 3757 mm 

 

Ostatné vybavenie: 

 podkopová lopata šírky 400 mm 

 uchytenie na šmykom riadený kolesový nakladač 

 ovládanie z kabíny 

 

3. Prídavné zariadenie k nakladaču –  zametacie zariadenie s kropením KOVACO typ 92215 

– technický popis 

 

Technické údaje: 

Priemer zametacieho kotúča  600 mm 

Šírka záberu 2150 mm 

Objem lopaty  0,45 m3 

Vodné kropenie s objemom   100 l 
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Ostatné vybavenie: 

 hydraulické ovládanie lopaty 

 bočná primetacia kefa 

 zametanie do lopaty 

 uchytenie na šmykom riadený kolesový nakladač 

 ovládanie z kabíny 

 

 

 

V Martine, dňa 12.03.2020                                                             V Tomášovciach, dňa 12.03.2020 

 

 

 

 

          Ing. Štefan Urban v.r.                                                                        Ing. Ján Mičuda v.r. 

 

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

 

                 Predávajúci                                                                                           Kupujúci 

 


