Kúpna zmluva č. Z201513043_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Slovenský Grob

Sídlo:

Hlavná 132, 90026 Slovenský Grob, Slovenská republika

IČO:

00305073

DIČ:

2020662248

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK9302000000000003227112

Tel:

0907330473

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

Tel:

0915792162

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Úžitkový automobil

Kľúčové slová:

automobil, úžitkový automobil, osobný automobil

CPV:

34115200-8 - Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb; 34136000-9 - Dodávkové
automobily; 34110000-1 - Osobné automobily
Tovar

Druh/y:
Kategória služieb:
2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Vozidlo používané pre opatrovateľskú službu

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Výkon motora

kW

55

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Karoséria

minimálne vo verzii kombi, resp. mini van (MPV,MUV)

2.4

Maximum

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
S vozidlom musí byť dodaný platný technický preukaz pre premávku na pozemných komunikáciach v SR
S vozidlom musí byť dodaný návod na obsluhu a údržbu vozidla v slovenskom jazyku a servisná knižka
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Presne

Záručný a po-záručný servis realizovaný v rámci okresu Pezinok
Nové (nepoužívané) vozidlo
Karoséria s nemetalickou farbou, tónované sklá, látkové čalúnenie a oceľové disky kolies- min. 15"
Vozidlo musí mať airbag vodiča i spolujazdca, upozornenie na nezapnuté bezpečnostné pásy, ABS , ESP
Vozidlo musí mať hmlové svetlomety a vyhrievané zadné sklo
Vozidlo musí mať palubný počítač, centrálne zamykanie, výškovo nastaviteľný volant i sedadlo vodiča, sadu na opravu pneumatík
Názov

Upresnenie

Lehota dodania

do 30 dní od podpisu zmluvy

Lehota splatnosti faktúr

do 60 dní od dodávky vozidla

2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Pezinok

Obec:

Slovenský Grob

Ulica a číslo:

Hlavná 132

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
30.7.2015 11:52:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 991,67 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 390,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

Strana 2 z 3

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 25.6.2015 12:24:01
Objednávateľ:
Obec Slovenský Grob
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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