Kúpna zmluva č. Z20175638_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

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 92180 Piešťany, Slovenská republika
36022047 02
2020066213
SK2020066213
SK6002000000002960067551
0337764208

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Ing.Róbert Križan EUROCAR

Sídlo:

Lipová 7, 94901 Nitra, Slovenská republika

IČO:

33958751

DIČ:

1020393011

IČ DPH:

SK1020393011

Číslo účtu:

SK6011110000006863167006

Telefón:

+421905717141

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Náhradné diely na vozidlo TATRA 815

Kľúčové slová:

náhradné diely, TATRA 815

CPV:

34330000-9 - Náhradné diely pre vozidlá na prepravu tovaru, pre dodávky a osobné
automobily

Druh/y:

Tovar

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Náhradné diely na vozidlo TATRA 815

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

polonáprava zadná ľavá k.č. 442 0 7253 203-4

ks

1

hriadeľ zadnej osi k.č. 442 0 2051 027-4

ks

1

manžeta k.č. 442 0 4690 002-4

ks

1

krúžok manžety malý k.č. 442 0 5449 040-4

ks

1

krúžok manžety veľký k.č. 442 0 5449 039-4

ks

1

ložisko 30221A k.č. 324 712 210 100

ks

1

ložisko 30220 k.č. 324 712 200 100

ks

1

gufero 160x190x15 k.č. 273 529 014 621

ks

2

gufero 150x180x15 k.č. 273 521 023 821

ks

1

krúžok rozperný k.č. 442 0 2087 024-4

ks

1

náboj kola zadný k.č. 442 0 7401 133-4

ks

1
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Minimum

Maximum

Presne

segerka k.č. 311 733 101 900

ks

1

matica zadného kola k.č. 442 0 5257 133-4

ks

1

matica poisťovacia k.č. 442 0 5267 004-4

ks

1

podložka poistná k.č. 442 0 5119 008-4

ks

1

krúžok 200x5 k.č. 273 111 014 724

ks

1

zadný brzdový valec k.č. 443 612 193 004

ks

4

krúžok rozperný k.č. 442 0 5076 254-4

ks

1

viko krycie k.č. 442 0 5091 058-4

ks

1

krúžok oporný k.č. 442 0 5066 082-4

ks

1

krúžok poistný k.č. 442 0 5066 076-4

ks

1

kolík ustavovací k.č. 442 0 5156 010-4

ks

1

viko tesniace k.č. 442 0 5593 042-4

ks

1

krúžok 110x5 Si k.č. 273 111 014 524

ks

1

krúžok sťahovací k.č. 442 0 5066 075-4

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa predložiť aktuálny rozpočet do 2 pracovných dní po zazmluvnení e-mailom kontaktnej osobe. Celková cena za
predmet zákazky/zmluvy v rozpočte musí byť v súlade s celkovou cenou predmetu zmluvy, uvedenou v článku IV Zmluvy Zmluvná cena.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry.
Dodací list s cenovým rozpisom po jednotlivých položkách.
Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.
Ak dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením dodávateľa od zmluvy z iných ako dohodnutých alebo zákonom stanovených
dôvodov, môže si objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej hodnoty plnenia.
Ak dôjde k zrušeniu zmluvy odstúpením objednávateľa od zmluvy z dôvodu, že dodávateľ riadne nesplní svoju povinnosť
vyplývajúcu zo zmluvy (t.j. nedodá, neposkytne alebo nevykoná plnenie), môže si objednávateľ voči dodávateľovi uplatniť
zmluvnú pokutu vo výške dohodnutej hodnoty plnenia.
Na úhradu takto uplatnenej zmluvnej pokuty sa primerane použije ustanovenie Čl. XIII. bod 13.4. Všeobecných zmluvných
podmienok uvedených v OPET.
Požadujeme dodať originálne náhradné diely na Tatru 815.
Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca značky Tatra 815.
Predajňa dodávateľa, resp. predajný sklad musí byť vo vzdialenosti maximálne do 80 km od mesta Piešťany.
Objednávateľ požaduje tovar bez dopravy, odber náhradných dielov si zabezpečí sám, vlastnými kapacitami. Presný termín
odberu tovaru bude s kontaktnou osobou dodávateľa dohodnutý minimálne 1 deň vopred.
Ak v Momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ alebo jeho subdodávateľ, za splnenia podmienok uvedených v zákone č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“),
zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a
ZRPVS, Zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu Dodávateľa do tohto registra; ostatné podmienky pre účinnosť
Zmluvy podľa týchto VZP tým nie sú dotknuté.
Názov
2.5
Popis

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Piešťany

Obec:

Drahovce

Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
16.02.2017 12:51:00 - 28.02.2017 12:51:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

29,0000

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: 1 610,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 932,00 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.

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 13.02.2017 15:30:01
Objednávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Ing.Róbert Križan EUROCAR
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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