Kúpna zmluva č. Z201620524_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Šarišské Michaľany

Sídlo:

Kpt.Nálepku 18, 08222 Šarišské Michaľany, Slovenská republika

IČO:

00327808

DIČ:

2020732252

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK7602000000000002226572

Tel:

0514582216

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Tempus-Car, s.r.o.

Sídlo:

Rastislavova 110, 04001 Košice, Slovenská republika

IČO:

31712312

DIČ:

2020947049

IČ DPH:

SK2020947049

Číslo účtu:

SK58 1100 0000 0029 2187 7498

Tel:

+421917593269

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Sklápač 3-miestny s vyklápaním Renault MASTER alebo ekvivalent - nové vozidlo

Kľúčové slová:

Úžitkové vozidlo, 1-stranný sklápač, nové vozidlo

CPV:

34134200-7 - Nákladné vozidlá s vyklápaním; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:

27. Ostatné služby

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Prevoz, doprava a vykladanie štrkových, pieskových a iných materiálov

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Sklopný Valník L2H1P3 125k do 3,5t

ks

1

Objem motora, vznetový

cm3

2298

Výkon motora

kW

92

Prevodovka

stupne

6

Spotreba, kombinovaná

l/100km

7,8

Užitočná nosnosť vozidla

kg

1750

Miesta na sedenie

Počet

3

Dĺžka nákladového priestoru

mm

3280

Strana 1 z 4

Minimum

Maximum

Presne

Šírka nákladového priestoru

mm

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Sklápanie nadstavby do 1 strany - dozadu

áno

Pohon predných kolies

áno

Zabezpečenie imobilizér v kľúči

áno

Zámok rýchlostnej páky Defend Lock

áno

Centrálne diaľkové zamykanie

áno

Posilňovač riadenia

áno

Alternátor 185 A

áno

Airbag vodiča

áno

ABS + ESP

áno

Asistent pri rozjazde do kopca

áno

Systém kontroly trakcie Extended Grip

áno

Elektrické ovládanie predných okien

áno

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

áno

Výsuvný držiak na dokumenty na palubnej doske

áno

Výškovo nastaviteľný volant

áno

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou a bedrovou opierkou

áno

Manuálna klimatizácia

áno

Palubný počítač

áno

Autorádio s CD/MP3/USB a Bluetooth, 2 reproduktory s ovládaním pod
volantom
Uzavretý odkladací priestor pod 2-miestnou lavicou spolujazdca

áno

Sklopné operadlo spolujazdca s funkciou pracovného stolíka

áno

Rezervné koleso, zdvihák, náradie, kľúč na koleso

áno

Povinná výbava, lekárnička, trojuholník, reflexná vesta, lano

áno

Ťažné zariadenie

áno

Farba karosérie vozidla

biela

2.4

2100

áno

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce
rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Predĺžená záruka na vozidlo 2 rokov / bez omedzenia najazdených kilometrov podľa podmienok záručnej zmluvy
Dodanie nového vozidla do 30.09.2016
Záručný a pozáručný servis do 48 h
Vrátane vyzdvihnutia vozidla u objednávateľa dodávateľom alebo ním poverenej osoby za účelom servisnej prehliadky (servisného
úkonu) a jeho následné spätné odovzdanie objednávateľovi po dobu 4 rokov odo dňa prevzatia predmetu plnenia
Pri dodávke predmetu plnenia musí byť objednávateľovi oznámená dodávka do miesta plnenia najneskôr 3 deň pred doručením
dodávky tovaru.
Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch mimo sviatkov (pondelok až piatok) v v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod. (dodávateľ je
povinný najneskôr 2 hodiny pred plánovanou hodinou dodania tovaru vyzvať (telefonicky) zodpovednú osobu objednávateľa k
prevzatiu tovaru v dohodnutom mieste dodania tovaru)
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Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, nekompletnej zásielky alebo vady predmetu
diela nepreviať zásielku
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobu, postup, značku, obchodný názov, patent
alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením s parametrami vyššie uvedenými
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom
K vozidlu sa požaduje dodať: 2 kľúče, technický preukaz, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, servisná knižka, výbava a
príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie, povinná výbava vozidla v zmysle § 16 Rek. vyhlášky 464/2009 Z. z.
V deň dodania predmetu plnenia musí byť vozidlo riadne prihlásené na slovenskej poznávacej značke, ako držiteľ bude v osvedčení
o evidencii zapísaný objednávateľ - po dohode s objednávateľom
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok
V cene za predmet zmluvy sú započítané všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto plnenia, vrátane zaškolenia obsluhy
objednávateľa.
Dodávateľ písomne oznámi objednávateľovi obchodnú značku a typ ponúkaného predmetu zmluvy do 7 dní odo dňa uzavretia
zmluvy.
Dodávateľ zabezpečí PZP aj Havarijné poistenie po vzájomnom odsúhlasení s objednávateľom.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Sabinov

Obec:

Šarišské Michaľany

Ulica a číslo:

Kpt.Nálepku 18

Čas / lehota plnenia zmluvy:
17.8.2016 14:21:00 - 30.9.2016 14:21:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 18 325,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00
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4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 21 990,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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.

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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 16.8.2016 15:04:00
Objednávateľ:
Obec Šarišské Michaľany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Tempus-Car, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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