Kúpna zmluva č. Z201936519_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

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Jesenná 14, 08005 Prešov, Slovenská republika
37936859
2021775294
SK73 8180 0000 0070 0051 6412
+421517563700

Dodávateľ:
Obchodné meno:

JDK IMPORT MOBILE s.r.o.

Sídlo:

Sebedražská cesta 677/4, 97101 Prievidza, Slovenská republika

IČO:

52145778

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:

SK2902000000004090889453

Telefón:

0905602648

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Sklápač 16 t

Kľúčové slová:

úžitkové motorové vozidlo, nákladné vozidlo

CPV:

34134200-7 - Nákladné vozidlá s vyklápaním; 34144000-8 - Motorové vozidlá na špeciálne
účely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Sklápač 16 t

Funkcia
Jazdené nákladné motorové vozidlo s nosnosťou 16 t so sklápaním slúžiace na prevoz asfaltobetónu a materiálov pri výkone
činností na údržbe ciest.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Sklápač 16 t

ks

Rok výroby

rok

Počet najzadených km

km

Užitočné zaťaženie

t

16

Objem korby

m3

10

Prepravná rýchlosť

km/h

80

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Maximum

2
2015
200000

Parametre:
Typ motora

vznetový

Podvozok

6x6;6x4 alebo 8x4

Sklápacia korba

polkruhová, jednostranne vyklápateľná
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Presne

Prevodovka

automatická, poloautomatická alebo manuálna prevodovka

Brzdový systém

prevádzkové brzdy s ABS

Brzdový systém

parkovacia núdzová a motorová brzda

Environmentálne vplyvy prevádzky vozidla podľa zákona
č. 158/2011 Z. z. - § 45 zákona o verejnom obstáravaní:
Splnenie emisnej normy

min. EURO 5

Minimálne požadované prvky prevedenia a výbava
kabíny:
nezávislé kúrenie

áno

stierače čelného skla

áno

vonkajšie spätné zrkadlá

áno

klimatizácia kabíny

áno

Bezpečnostné prvky:
ABS - antiblokovací brzdový systém

áno

rezervné koleso plnohodnotné

áno

ťažná tyč

áno

zvuková výstražná signalizácia pri spätnom chode

áno

zaplachtovanie korby

áno / ručne ovládané

Súčasť dodávky:
1. Návod na obsluhu a údržbu

áno

2. Certifikát vozidla alebo vyhlásenie o zhode

áno

3. Osvedčenie o evidencii

áno

4. Servisná kniha

áno

5. Technická a prevádzková dokumentácia

áno

Minimálne požiadavky objednávateľa na stav vozidla:
1. servisná prehliadka vozidla zapísaná v servisnej
knihe, nie staršia ako 3 mesiace

áno

2. aktuálne vymenené všetky prevádzkové náplňe a filtre

áno

3. vykonaná kontrola originality

áno

4. doklady o platnej technickej a emisnej kontrole nie
staršie ako 3 mesiace od dátumu plánovaného
preberania vozidla

áno

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Dodávateľ pri stanovení jednotkovej ceny za mernú jednotku predmetu zákazky, zahrnie dopravné náklady na dodanie
predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením
predmetu zákazky.
2. Objednávateľ požaduje dodanie tovaru do 60 kalendárnych dní v zmysle článku Zmluvné podmienky, Čas/lehota plnenia
zmluvy.
3. K vozidlu sa požaduje dodať: 2 kľúče, technickú a prevádzkovú dokumentáciu, výbavu a príslušenstvo v rozsahu podľa
technickej špecifikácie, povinná výbava vozidla v zmysle §16 rek. vyhlášky 464/2009 Z.z.
4. Predávajúci sa zaväzuje dodať jazdené, nepoškodené motorové vozidlo s maximálnym počtom najazdených kilometrov 200
000 km.
5. Objednávateľ požaduje záručnú dobu minimálne 6 mesiacov.
6. Dodávateľ zašle do 24 hod. po výzve objednávateľa resp. následujúci pracovný deň od nadobudnutia účinnosti zmluvy
nasledovné doklady a dokumenty:
a) dokument s uvedením obchodnej značky a typu, vrátane technickej špecifikácie a vlastností tovaru podľa predlohy
objednávateľa, ktorou sa osvedčí zhodnosť s technickou špecifikáciou predmetu zákazky uvedenou objednávateľom.
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7. Objednávateľ posúdi doklady a dokumenty predložené dodávateľom v zmysle bodu 6 a do 3 pracovných dní odo dňa ich
doručenia oznámi dodávateľovi jednu z nasledujúcich informácií:
a) predložené doklady preukazujú splnenie všetkých požiadaviek v zmysle bodu 6 Osobitných požiadaviek na plnenie,
technických špecifikácií a technických vlastností tovaru a dodávateľ môže tovar dodať,
b) predložené doklady nepreukazujú splnenie všetkých požiadaviek v zmysle bodu 6 Osobitných požiadaviek na plnenie,
technických špecifikácií a technických vlastností tovaru požadovaných objednávateľom; objednávateľ vyzve dodávateľa na ich
doplnenie/opravu a zároveň určí lehotu na ich doručenie,
c) v prípade, ak dodávateľ predloženými dokladmi nepreukáže splnenie požiadaviek a technickej špecifikácie predmetu
zákazky a nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov (3 pracovné dni), objednávateľ si vyhradzuje právo na
odstúpenie od zmluvy.
8. Parametre uvedené v Technickej špecifikácií predmetu zákazky sú uvedené ako minimálny štandard pre požadovaný tovar
(nedodržanie parametrov sa však považuje za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky).
9. Dodávateľ poskytne Objednávateľovi zaškolenie obsluhy vozidla. Školenie v počte min. 2 osôb je zahrnuté v cene zákazky.
10. Dodávateľ ručí za predmet zákazky t.j. za to že má v dobe prevzatia a počas záruky požadované vlastnosti, ktoré
zodpovedajú technickým normám a parametrom určeným v Technickej špecifikácií tak, aby nevykazoval chyby, ktoré by mohli
negatívne ovplyvniť parametre súvisiace s jeho používaním na požadované účely.
11. Súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného tovaru. Predávajúci je povinný predložiť
najneskôr v deň odovzdania predmetu zákazky kupujúcemu technickú dokumentáciu: návod na obsluhu a údržbu, certifikát
vozidla alebo vyhlásenie o zhode, osvedčenie o evidencii, servisnú knihu. Doklady dodávateľ predloží v slovenskom jazyku.
12. Ak objednávateľ zistí pri odskúšaní vadu, je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu zákazky.
13. Preberanie tovaru sa požaduje uskutočniť za prítomnosti povereného zástupcu dodávateľa. Poverenie zástupcu
dodávateľa požadujeme vo forme písomného splnomocnenia s pečiatkou a podpisom osoby oprávnenej konať za dodávateľa.
Poverená osoba sa preukáže týmto písomným splnomocnením na zastupovanie dodávateľa, ktoré ho oprávňuje konať v mene
dodávateľa pri dodávke v plnom rozsahu vrátane riešenia úkonov reklamácie a odopretia prevzatia tovaru.
14. Miestom dodania predmetu zákazky je sídlo objednávateľa v meste Prešov.
15. Dodávateľ vyhotoví a zašle faktúru na adresu miesta plnenia v zmysle bodu 14 Osobitných požiadaviek na plnenie v
súlade s Čl. XI Platobné podmienky, Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhoviska (2. Časť Obchodných
podmienok ET). Faktúra musí obsahovať jednotkovú cenu bez DPH za predmet zákazky v požadovanej výbave a celkovú
cenu za položku.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Prešovský

Okres:

Prešov

Obec:
Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
16.12.2019 11:25:00 - 16.02.2020 11:30:00

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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 180 000,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: -

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 180 000,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 06.12.2019 12:02:01
Objednávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
JDK IMPORT MOBILE s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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