
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201631472_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Nezábudka, n.o.

Záhradnícka 2, 98601 Fiľakovo, Slovenská republika

42000041

0918874682

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK2022038227

2022038227

36639397

A. Jiráska 5339, 98401 Lučenec, Slovenská republika

AUTO VIBA s.r.o.

0905606863

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Nákup úžitkových technických vozidiel

Úžitkový automobil, dodávkový automobilKľúčové slová:

34130000-7 - Motorové vozidlá na prepravu tovaru; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Užitkový automobil s izotermickou úpravou určený na rozvoz stravy pre seniorov•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

1ksÚžitkové vozidlo

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Min. Emisná norma euro 6, 1,6 VTIMotor

Manuálna 5 stupňováPrevodovka

Max. 1600Zdvihový objem

66 KWVýkon motora (kw/k)

BenzínPalivo
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Do 3,5tCelková hmotnosť

3,3 m3Objem ložnej plochy:

Ďalšie požiadavky na automobil:

ManuálnaKlimatizácia

Elektrické (u vodiča sekvenčné)Sťahovanie predných okien

Centrálne s diaľkovým ovládanímUzamykanie

Áno/ánoESP,ABS

Krídlové - bez okienZadné dvere

ÁnoRezerva

ÁnoDenné svietenie a hmlové svetlá

Ánopneumatiky letné aj zimné

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Obstarávateľ požaduje nové úžitkové vozidlo s vykonanými izotermickými úpravami určenými na rozvoz stravy pre seniorov-  vozidlá
schváleného typu.

Cena vozidla musí byť stanovená vrátane DPH, cla, dovoznej prirážky, vykonania predpredajného servisu a dopravy na miesto
plnenia, tech. skúšky, zápisu na OÚ, izotermickej úpravy,certifikátu ATP, prípadne ďalších obstarávacích nákladov.

Vrátane zabezpečenia servisu vo svojom stredisku v rámci okresu.

Dodávateľ najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy predloží zoznam jednotlivých položiek predmetu zákazky s uvedením
obchodného názvu, typového označenia, množstva, jednotkovej ceny, ceny spolu, hodnotu DPH a celkovú cenu predmetu zákazky.

Dodávateľ najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy predloží prospekty alebo technické listy výrobcu s aktuálnymi technickými
špecifikáciami ponúkaných tovarov minimálne v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie všetkých požiadaviek.

Objednávateľ posúdi na základe predložených dokladov či ponúkaný predmet spĺňa technické parametre a požiadavky
objednávateľa v zmysle objednávkového formulára.

V prípade nedodržania technických parametrov na predmet zákazky, uvedených v technickej špecifikácii a požiadaviek
objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy a verejný obstarávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a to bez
akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán.

Kupujúci požaduje, aby predmet zákazky, spĺňal ďalšie, aj v tomto opise predmetu zákazky nemenované podmienky, vyplývajúce zo
záväzných a platných a právnych noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, vzťahujúce sa na predmet zákazky, ak sú podľa
úpravy požadované.

Predávajúci je povinný predložiť najneskôr v deň odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu záručné listy, návody na obsluhu a ostatnú
dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom jazyku.

Požaduje sa, aby dodávateľ vystavil objednávateľovi faktúru až po úplnom dodaní tovaru vrátane dokladov.

Izotermická izolácia - chladiarenská (FNA) na 3,3m3 - vrátane certifikátu ATP - IN (bez chladiaceho agregátu) a technickej skúšky

Izot. izolácia - vrátane liatej protisklzovej podlahy, nástupných rohových líšt pri bočných aj zadných dverách

Povrch laminát, hermeticky uzatvorený jednoliaty celok, bez spojov, dezinfikovateľný, ľahko umývateľný

Obstarávateľ požaduje zapísať prestavbu na OÚ odbor dopravy

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Miesto plnenia Zmluvy:3.1
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Slovenská republikaŠtát:

BanskobystrickýKraj:

LučenecOkres:

FiľakovoObec:

Záhradnícka 2Ulica a číslo:

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

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.

3.4

1.11.2016 12:13:00 - 30.11.2016 11:51:00

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 13 333,33 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 16 000,00 EUR4.3

V Bratislave, dňa 14.10.2016 10:28:01

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/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

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.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
AUTO VIBA s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Nezábudka, n.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 4 z 4


		2016-10-14T10:28:01+0200
	EKS PDF PODPIS




