Kúpna zmluva č. Z201815099_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 Vechec
Hlavná 133, 09412 Vechec, Slovenská republika
00332925
2020528488
SK9702000000000023823632
+421 574888520

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

Telefón:

+421917593269

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Motorové vozidlo - minibus

Kľúčové slová:

minibus, autobus, preprava osôb, doprava

CPV:

34114400-3 - Minibusy; 34144700-5 - Úžitkové vozidlá; 34120000-4 - Motorové vozidlá na
prepravu 10 alebo viac osôb; 34100000-8 - Motorové vozidlá; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Motorové vozidlo - minibus

Funkcia
Motorové vozidlo - minibus na prepravu osôb
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

kus

Počet valcov

kus

4

Zdvihový objem motora

cm³

2000

Počet ventilov

kus

16

Maximálny výkon motora

kW

110

Krútiaci moment

Nm pri ot/m

320/1500 –
2800

Maximálna rýchlosť

km/hod

100

Kombinovaná spotreba

l/100 km

Objem nádrže

liter

75

Maximálna povolená hmotnosť

kg

3400
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Minimum

Maximum

Presne
1

2500

8
4800

Prevádzková hmotnosť

kg

2300

Alternátor

A

135

Počet miest

kus

17 (16+1)

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Motor

diesel

Prevodovka

manuálna 6 stupňová

Turbokompresor

áno

Systém Star&Stop

áno

Filter pevných častí

áno

Emisná norma

Euro 6

Zrkadlo na sledovanie mŕtveho uhla

áno

Automatické rozsvietenie svetiel pri naštartovaní

áno

Náhradný kľúč

áno

ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a
asistenčným systémom bŕzd

áno

Elektronický stabilizačný systém ESC s protiprekĺzovým
systémom ASR

áno

Oceľové kolesá

áno

Látkové čalúnenie

áno

Vyhrievané zadné sklo

áno

Systém kontroly trakcie

áno

Elektrické ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné
zrkadlá

áno

Elektrické ovládanie okna vpredu

áno

Pravé posuvné dvere bočné s pevným oknom

áno

Presklenné boky vzadu

áno

Zadné dvere otvárateľné do 180 st., presklené

áno

Palubný počítač

áno

Tachograf

áno

Zásuvka 12 V

áno

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo pre vodiča s
lakťovou opierkou

áno

Dvojsedačka spolujazdca so sklopným operadlom a
stolíkom

áno

Minimálne 14 samostatných sedadiel v zadnej časti
vozidla oddelených uličkou

áno

Bez krytu batožinového priestoru

áno

Bočné stúpadlo

áno

Tmavé skla okien

áno

Nezávislé kúrenie

áno

Imobilizér

áno

Predný airbag na strane vodiča

áno

Centrálne uzamykanie na diaľkové ovládanie v kľúči

áno

Zadné parkovacie senzory

áno

Hmlové svetlomety

áno

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

áno

Predné denné svetlomety

áno

Manuálna klimatizácia vpredu a vzadu

áno

Rádio s prehrávačom CD, MP3, USB, ovládanie

áno
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Farba – nemetalizovaná, modrá alebo biela

áno

Zimné pneumatiky

áno

Gumové rohože

áno

Rezervné koleso

áno

Povinná výbava vozidla (lekárnička s povinným
obsahom, výstražný trojuholník, bezpečnostná reflexná
vesta, atď.)

áno

Požadovaná záruka na vozidlo

minimálne 24 mesiacov

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
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
Objednávateľ posúdi na základe predložených podkladov či ponúkaný predmet zákazky (vrátane jednotlivých zariadení )
spĺňatechnické parametre a požiadavky objednávateľa v zmysle technickej špecifikácie predmetu zákazky
V prípade nedodržania technických parametrov na predmet zákazky, uvedených v technickej špecifikácii, technických
vlastností aosobitných požiadavok na plnenie objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy a verejný
obstarávateľ máprávo odstúpiť od zmluvy a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán
Dodávateľ môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné plnenie. Ekvivalentom sa rozumie rovnocenná náhrada. Dodávateľ môže
ponúknuť ajkvalitatívne lepšie plnenie.
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:

Vechec

Ulica:

Hlavná 133, parkovisko

Čas / lehota plnenia zmluvy:
02.05.2018 10:00:00 - 27.08.2018 10:00:00
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3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kus

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 30 041,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 36 050,00 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 11.04.2018 11:24:01
Objednávateľ:
Obec Vechec
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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