Kúpna zmluva č. Z201721775_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

Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Nám. M.R.Štefánika 1/1, 95501 Topoľčany, Slovenská republika
44818378
2022854053
SK2022854053
SK4902000000002623092756
0905576529

Dodávateľ:
Obchodné meno:

TT-CAR, s.r.o.

Sídlo:

Nitrianska cesta 20, 91700 Trnava, Slovenská republika

IČO:

34147101

DIČ:

2020394728

IČ DPH:

SK2020394728

Číslo účtu:

SK5331000000004220204900

Telefón:

0915792162

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nový sklopný valník - jednokabína alebo ekvivalent

Kľúčové slová:

Úžitkové motorové vozidlo, sklápač, jednokabína

CPV:

34130000-7 - Motorové vozidlá na prepravu tovaru; 34134000-5 - Plošinové a vyklápacie
nákladné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Nové, nepoužívané úžitkové motorové vozidlo sklápač, jednokabína

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Úžitkové vozidlo

ks

Zdvihový objem

cm3

Výkon motora

k

Celková dĺžka vozidla

mm

5700

5900

Celková šírka vozidla s vyklop.spätnými zrkadlami

mm

2100

2470

Celková výška vozidla

mm

Rázvor vozidla

mm

Dĺžka ložnej plochy (vnútorná)

mm

Šírka ložnej plochy (vnútorná)

mm

Celková hmotnosť vozidla

kg

Užitočné zaťaženie

kg
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Minimum

Maximum

Presne
2

2200

2300
130

2450
3400

3700
3205

2030

2040
3500

1000

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Pohon

predný

palivo

diesel

prestavba

trojstranný sklopný valník s hliníkovými bočnicami

prevodovka

manuálna - 6 stupňová

cena zahŕňa

ABS s brzdovým asistentom + ASR + ESP

cena zahŕňa

airbag vodiča

cena zahŕňa

centrálne zamykanie a diaľkové ovládanie

cena zahŕňa

elektrické ovládanie predných okien

cena zahŕňa

posilňovač riadenia

cena zahŕňa

imobilizér

cena zahŕňa

výškovo nastaviteľný volant

cena zahŕňa

výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

cena zahŕňa

2-miestna lavica na mieste spolujazdca

cena zahŕňa

alarm

cena zahŕňa

denné svietenie

cena zahŕňa

elektrické a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

cena zahŕňa

rádio FM s USB a Bluetooth

cena zahŕňa

povinná výbava

cena zahŕňa

palubný počítač

cena zahŕňa

ťažné zariadenie na jednom sklopnom valníku

cena zahŕňa

zvýšené bočné sieťované orámovanie, výška orámovania 1,2 m,
zadná strana orámovania delená - otvárateľná, bočné strany
orámovania výklopné

cena zahŕňa

predné hmlové svetlomety

cena zahŕňa

priečka za kabínou s oknom

cena zahŕňa

oceľové disky, stredové kryty kolies, plnohodnotné rezervné koleso

emisná norma

euro 6

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Výrobok spĺňa technické predpisy a normy platné v SR resp. v celej Európskej únii.
Dodávateľ najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy predloží Certifikát zhody alebo Vyhlásenie o zhode alebo iný
ekvivalentný dokument s platnosťou pre ponúkaný výrobok
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 minim. v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie všetkých
požiadaviek
Hodnoty funkčných a technických špecifikácií ponúkaných tovarov musia byť rovnaké alebo lepšie ako sú uvedené v častiach
Funkčná a Technická špecifikácia predmetu zmluvy.
Ekvivalentným výrobkom bude také vozidlo, ktoré bude mať všetky požadované funkčné a technické špecifikácie min. rovnaké
alebo lepšie ako sú uvedené
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
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Žiadna zo zmluvných strán nepostúpi svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Postúpenie práv
a povinnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany je neplatné.
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..
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

IMG_3841.jpg

IMG_3841.jpg

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Topoľčany

Obec:

Topoľčany

Ulica:

Pivovarnícka

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.08.2017 08:00:00 - 16.08.2017 16:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

2,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 43 700,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 52 440,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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.

Strana 3 z 4

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 16.05.2017 13:40:01
Objednávateľ:
Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
TT-CAR, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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