Kúpna zmluva č. Z201857468_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Obec Nižný Hrušov
Nižný Hrušov 520, 09422 Nižný Hrušov, Slovenská republika
00332607

0915928609

Dodávateľ:
Obchodné meno:

UNICAR, s.r.o.

Sídlo:

ul. 1. Mája č 68/1848, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

IČO:

36409022

DIČ:

2020128330

IČ DPH:

SK 2020128330

Číslo účtu:

SK9511000000002629714966

Telefón:

+421905810292

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Automobil na prevoz stravy

Kľúčové slová:

vozidlo, úžitkové, dodávka, motorové vozidlo

CPV:

34144700-5 - Úžitkové vozidlá; 34100000-8 - Motorové vozidlá; 34136000-9 - Dodávkové
automobily

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Automobil na prevoz stravy

Funkcia
Motorové vozidla na prevoz stravy. Strava bude prepravovaná v termoobaloch. Predmet dodania musí byť nový, nejazdený.
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

kus

dodávkové vozidlo s dieslovým motorom s objemom

cm3

1900

užitočná hmotnosť

kg

1300

celková hmotnosť

kg

úžitkový objem

m3

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

emisná norma Euro 6

áno

počet miest na sedenie

1+2

ABS

áno

airbag vodiča

áno

automatické osvetlenie kabíny a nákladného priestoru

áno
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Minimum

Maximum

Presne
1

3500
11

automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde

áno

centrálne zamykanie z kabíny vodiča

áno

dvojsedačka spolujazdca s trojbodovými
bezpečnostnými pásmi

áno

EPS

áno

elektricky ovládané predné okná

áno

zadné dvojkrídlové dvere bez skla

áno

zosilnený alternátor

áno

zásuvka 12 V v palubnej doske a aj v nákladnom
priestore

áno

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
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
Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi
Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať záručný servis dodaného tovaru.
Úspešný uchádzač (Dodávateľ) je tiež povinný spolu s dodaným tovarom dodať: návod na obsluhu a údržbu v slovenskom
jazyku a ďalšie doklady, potrebné pre prevádzku zariadenia podľa všeobecne záväzných predpisov a noriem platných v čase
dodania tovaru.
Schválenie Zákazky v rámci kontroly postupu zadávania zákazky poskytovateľom finančných prostriedkov je podmienkou
nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou Tovaru, vykonaním Diela a poskytovaním Služieb
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom
dotácie za účelom financovania predmetných Tovarov, Diela a Služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon
kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Vranov nad Topľou

Obec:

Nižný Hrušov

Ulica:

Nižný Hrušov č. 520, parkovisko

Čas / lehota plnenia zmluvy:
21.01.2019 10:00:00 - 23.04.2019 14:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Strana 2 z 3

3.4

Jednotka:

kus

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 16 299,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 19 558,80 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 08.01.2019 10:46:02
Objednávateľ:
Obec Nižný Hrušov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
UNICAR, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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