
Kúpna zmluva č. Z201914430_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Komárno
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RIZNER s. r. o.
Sídlo: 95, 08621 Lukavica, Slovenská republika
IČO: 46360379
DIČ: 2023338031
IČ DPH: SK2023338031
Číslo účtu: SK3675000000004014603097
Telefón: 0907 665 455

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zavlažovacia technika pre potreby mesta.
Kľúčové slová: zavlažovacie zariadenie, zavlažovacia technika, inventorový generátor, domáca vodáreň, 

nádrž na dažďovú vodu
CPV: 31161000-2 - Časti elektromotorov a generátorov; 31100000-7 - Elektromotory, generátory 

a transformátory; 31122000-7 - Generátorové jednotky; 31120000-3 - Generátory; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zavlažovacia technika pre potreby mesta

Funkcia

Zavlažovacia technika pre potreby mesta

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod
pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s 
ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Elektrocentrála HONDA EU 22i ks 1

Domáca vodáreň Güde HWW 1300 G ks 1

Nádrž na dažďovú vodu - 1000 litrov. Rozmery: 100 x 
120 cm; výška 116 cm; objem 1000 l ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Strana 1 z 5 



Model EU20i si od jeho uvedenia na trh v roku 2001 
používatelia obľúbili vďaka tomu, že ponúka elektrický 
výkon až 2,0 kW v kompaktnom, ľahko prenosnom 
balení s nízkou hmotnosťou. Úplne nový model EU22i s 
väčším a výkonnejším motorom dosahuje o 10 percent 
vyšší výkon, pričom rozmermi a hmotnosťou sa takmer 
nelíši od svojho predchodcu.Štvortaktný motor Honda s 
objemom 120 cm3 pracuje pri nižších otáčkach než 
predchádzajúci model s objemom 100 cm3, čo vedie k 
nižšej hlučnosti aj spotrebe paliva. Maximálna 
garantovaná hlučnosť len 90 dB(A) znamená takmer 
tichý chod.

Elektrocentrála HONDA EU 22i

Objem palivovej nádrže 3,6 litra ostal rovnaký ako pri 
modeli EU20i, v závislosti od potreby energie dokáže 
ponúknuť čas prevádzky až 8,4 hodiny. K dispozícii je aj 
režim Eco-throttleTM, ktorý nepretržite upravuje otáčky 
motora presne podľa momentálneho zaťaženia. Šetrí 
tým palivo, znižuje hlučnosť chodu a predlžuje životnosť 
motora, keď sa nevyžaduje maximálny výkon. Režim 
Eco-throttleTM alebo režim maximálneho výkonu možno
zapnúť spínačom na ovládacom paneli.

-

Nový motor dokáže lepšie zvládnuť nároky meniaceho 
sa zaťaženia, takže keď dôjde k jeho zvýšeniu, motor 
rýchlejšie obnoví potrebné otáčky. A vďaka šetrnému 
spaľovaniu spĺňa emisnú normu Euro5

-

Motor a elektronika sú úplne uzavreté v 
zvukovo-izolovanom prenosnom puzdre, ktoré chráni 
jednotlivé súčasti a znižuje hlučnosť chodu na minimum.
Suchá hmotnosť je 21,1 kg a dokonca aj pri plnej 
palivovej nádrži váži model EU22i len 24,2 kg, rovnako 
ako EU20i. Veľká rukoväť zasa zaručuje pohodlné a 
jednoduché prenášanie.Vonkajšie rozmery sú rovnaké 
ako v prípade predchádzajúceho modelu. Nový 
atraktívny dizajn zahŕňa zmenené štítky a ovládacie 
prvky, ako aj vylepšenú skriňu ručného štartéra, 
odolnejšiu proti opotrebeniu.

-

Nové usporiadanie palivových ventilov uľahčuje prípravu
na dlhodobé uskladnenie. Zvolením príslušnej polohy 
hlavného spínača motora je možné vypnúť prívod paliva,
pričom motor bude aj naďalej bežať, pokým sa 
nespotrebuje všetok benzín v karburátore a motor sa 
nevypne. Keď pred uskladnením takto vyprázdnite 
karburátor, zabránite rôznym problémom vrátane 
upchania karburátora spôsobeného zvetraným palivom. 
A keď budete elektrocentrálu znova potrebovať, 
jednoduchšie ju naštartujete.

-

Údržba sa vykonáva jednoducho cez prístupové dvierka 
v puzdre. Výmena motorového oleja sa vyžaduje po 
každých 100 prevádzkových hodinách, pričom je 
jednoduchá. Vylepšený proces dopĺňania a výmeny 
motorového oleja navyše znižuje riziko rozliatia. 
Súčasťou nového riešenia je dlhší gumený kanál, kde sa
olej nachádza počas vypúšťania olejovej vane. 
Dopĺňanie oleja zasa uľahčuje plniaci otvor s oveľa 
väčším priemerom, ktorý umožňuje dopĺňanie aj priamo 
z kanistra. Ochranu pred poškodením v dôsledku nízkej 
hladiny motorového oleja zabezpečuje, rovnako ako 
doteraz, čidlo oleja Oil AlertTM.

-

Elektrocentrála EU22i sa jednoducho prepravuje a 
prenáša a disponuje funkciami, ktoré oslovia široké 
spektrum používateľov. Nízka hmotnosť a jednoduché 
štartovanie, dokonca aj po mesiacoch uskladnenia, 
uľahčujú jej nastavenie a použitie pri činnostiach, ako je 
kempovanie, až po napájanie domácich spotrebičov 
vrátane fénov, televízorov a počítačov vo vzdialených 
lokalitách. Vďaka mimoriadne tichému chodu je 
nenápadná a vhodná na použitie v kempingoch, pretože 
neruší susedov.

-
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Nová elektrocentrála EU22i je okrem toho ideálnym 
náhradným zdrojom energie pre domácnosť a záhradu. 
Je vhodná na napájanie zložitých počítačom ovládaných
elektronických zariadení a dokáže tiež zabezpečiť chod 
rôznych druhov elektrického náradia, vďaka čomu 
jednoduchšie zvládnete remeselné a záhradnícke práce 
na miestach bez prístupu k elektrickej sieti.

-

Technické údaje: Výstupný výkon (watty) / Maximálny 
2200, Menovitý 1800, Paralelná prevádzka 3600 / 
Hlučnosť (menovitý výkon) 91 dB (A)Objem palivovej 
nádrže (litre) 3,6Súvislý čas prevádzky (h) 3,2 – 8,4 
Suchá hmotnosť (kg) 21,1 Motor GXR120, 121 cm3, 
štvortaktný, spĺňa emisnú normu Euro5.

-

-

- Domáca vodáreň GÜDE HWW 1300

Samonasávacie čerpadlo, jednostupňov= hnacie 
ústrojenstvo, nastaviteľný tlakový spínač, nanometer -

Automatická domáca vodáreň na zásobovanie domu 
alebo záhrady pitnou / úžitkovou vodou -

Prípojka motora: 230 V -

Výkon motora: 1300 W -

Max. dodávané množstvo: 4000 l / hod. -

Max. dopravná výška: 48 m -

Hadicová prípojka: 1´´ vnútorný závit -

Objem nádrže: 24 l -

Hmotnosť: 26 kg -

- Nádrž na dažďovú vodu 1000 litrov

Rozmery: 100 x 120 cm; výška 116 cm; objem 1000 l -

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku na 
verejného obstarávateľa.

Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.

Pred plnením Kúpnej zmluvy na daný predmet zákazky bude verejný obstarávateľ žiadať osobné stretnutie za účelom 
prejednania predmetu zákazky.

Kontaktná osoba Objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorý je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu 
zmluvy.

Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri dodaní tovaru skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodania iného 
tovaru tento tovar neprevziať.
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Požaduje sa, aby dodávateľ oznámil termín dodania tovaru kontaktnej osobe objednávateľa najmenej tri pracovné dni pred 
jeho dodaním. Objednávateľ požaduje dodanie tovaru v pracovných dňoch.

Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu, a to z dôvodu upresnenia 
fakturačných údajov.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v osobitných požiadavkách na plnenie sa bude 
považovať za podstatné poručenie zmluvných podmienok a Objednávateľ bude oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

stiahnuť.jpg stiahnuť.jpg

elektrocentrala-honda-eu-22i-440x440.jpg elektrocentrala-honda-eu-22i-440x440.jpg

3709_domaca-vodaren-hww-1300-g-gude.jpg 3709_domaca-vodaren-hww-1300-g-gude.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.05.2019 10:08:00 - 24.05.2019 10:08:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: cely predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 537,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 845,00 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 07.05.2019 10:46:01

Objednávateľ:
Mesto Komárno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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