Kúpna zmluva č. Z201610590_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Sídlo:

Komenského 73, 04181 Košice, Slovenská republika

IČO:

00397474

DIČ:

2020486699

IČ DPH:

SK2020486699

Číslo účtu:

SK4281800000007000072225

Tel:

905162403

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Marián Troliga - MT

Sídlo:

Košicka 20, 08001 Prešov, Slovenská republika

IČO:

10671315

DIČ:

1020737256

IČ DPH:

SK1020737256

Číslo účtu:

sk5302000000000091441572

Tel:

0908730009

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

autobus

Kľúčové slová:

vozidlo, autobus, motor, karoséria

CPV:

34121000-1 - Autobusy a autobusy na diaľkovú prepravu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Nový, nepoužívaný medzimestský autobus na hromadnú prepravu osôb

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

objem motora

cm3

8000

výkon motora

kW

260

počet valcov

ks

6

počet prevodovýcch stupňov

ks

6

počet náprav

ks

2

počet miest na sedenie

ks

45

počet miest na státie

ks

15

počet jednokrídlových dverí

ks
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Maximum

Presne

2

celková dĺžka vozidla bez prídavných zariadení

m

10,4

šírka dverí

cm

80

šírka pneumatík

mm

290

výška pneumatík

%

80

priemer diskov R

"

počet najazdených kilometrov

km

objem palivovej nádrže

l

340

objem nádrže Ad Blue

l

60

počet otvárateľných okien vrátane okna vodiča

ks

5

LCD monitor vpredu min. 19"

ks

1

mikrofóny pre vodiča a sprievodcu

ks

samostatné digitálne hodiny vpredu

ks

strešná ventilácia ovládaná ručne

ks

počet radiátorov kúrenia

ks

rok výroby

rok

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

motor: palivo

nafta motorová

emisná norma

EURO 6

prevodovka

manuálna

farba karosérie

RAL 9010 biela

prevažujúca farba poťahovej látky sedadiel

tmavá modrá

prevažujúca farba podhlavníky a záclonky

tmavá modrá

farba prídržných tyčí

hnedá

pneumatiky vpredu

letné

pneumatiky vzadu

celoročné

rezervné koleso s diskom

áno

redukcia citlivosti preklzávania kolies, ABS, ASR

áno

retardér

áno

vaky perovania

áno

elektronické zvyšovanie a znižovanie perovania

áno

ošetrenie karosérie kataforézou

áno

tempomat

áno

digitálny tachograf

áno

príprava pre wifi

áno

príprava pre mýtnu jednotku

áno

rádio s CD a DVD s ovládaním na volante

áno

cúvacia kamera s príslušenstvom

áno

chladnička v palubnej doske

áno

zásuvka 12V a 24V

áno

elektrické ističe

áno

denné svietenie

áno
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hmlové svetlá

áno

vyhrievané spätné zrkadlá s elektrickým ovládaním

áno

vnútorné spätné zrkadlo

áno

osvetlenie schránok a priestoru cestujúcich

áno

sedadlo sprievodcu

áno

sklopné sedadlá cestujúcich s madlom a čalúnením zadnej strany

áno

sklopné bočné opierky na sedadlách na strane do uličky

áno

lakťová opierka na ľavej strane sedadla vodiča

áno

trojbodové bezpečnostné pásy vodiča a cestujúcich na nechránených
miestach
batožinové koše s prídržnými tyčami po oboch stranách

áno

tepelná izolácia strechy, bokov a predného panelu

áno

klimatizácia s výduchmi nad sedadlami cestujúcich a s kúrením

áno

nezávislé kúrenie s predhrevom nafty

áno

lapače nečistôt na všetkých kolesách

áno

ozdobné kryty kolies na všetkých kolesách

áno

2.4

áno

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia, odovzdanie vozidla sa uskutoční v mieste sídla objednávateľa v čase od 8:00 do 14:00
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
Dodávateľ oznámi objednávateľovi obchodnú značku a typ ponúkaného vozidla do 24 hod., resp.nasledujúci pracovný deň od
nadobudnutia účinnosti zmluvy
Dodávateľ doručí objednávateľovi (elektronicky alebo poštou) do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce
splnenie požadovaných technických špecifikácií a technických vlastností tovaru, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie
od zmluvy
Požaduje sa zachovať technické vlastnosti štandardne vyrábaného vozidla, ktoré nie sú vyjadrené v uvedenej technickej špecifikácii
Požaduje sa dodať k vozidlu min. 2 kľúče z každého druhu, technický preukaz, certifikát a doklady potrebné k prihláseniu vozidla,
návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, servisnú knižku, výbavu a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie a
platných všeobecne záväzných právnych predpisov, povinnú výbavu a vyhotovenie v zmysle vyhlášky 464/2009 Z.z.
V kúpnej cene ja zahrnutá kompletná dodávka predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich služieb a prác (odskúšanie,
odovzdanie dokladov na riadne užívanie a pod.)
Požaduje sa zabezpečiť miesto autorizovaného záručného servisu najviac 30 km od miesta plnenia
Dodávateľ je povinný oznámiť kontaktnej osobe objednávateľa dodanie tovaru na miesto plnenia min. 2 pracovné dni pred jeho
odovzdaním
Záručná doba na tovar je min. 24 mesiacov bez obmedzenia počtu kilometrov
Splatnosť faktúry do 30 dní
Požaduje sa, aby v momente uzatvorenia zmluvy mal dodávateľ ako aj všetky zúčastnené osoby na strane dodávateľa v registri
konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o VO, inak v
zmysle OPET zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.
Názov

2.5
Popis

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

Strana podmienky
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III. Zmluvné

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice I

Obec:

Košice - mestská časť Sever

Ulica a číslo:

Komenského 73

Čas / lehota plnenia zmluvy:
1.8.2016 8:09:00 - 7.10.2016 8:07:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kus

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: 123 250,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 147 900,00 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.
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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 13.5.2016 8:42:00
Objednávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Marián Troliga - MT
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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