Kúpna zmluva č. Z201828981_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

Liptovské múzeum v Ružomberku
Námestie Š.N.Hýroša 10, 03450 Ružomberok, Slovenská republika
35993154

0918680212

Dodávateľ:
Obchodné meno:

autosport Szilágyi, s.r.o.

Sídlo:

Železničná 26, 98554 Lovinobaňa, Slovenská republika

IČO:

36056731

DIČ:

2020082724

IČ DPH:

SK2020082724

Číslo účtu:

SK2409000000000341362456

Telefón:

0902930666

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Osobné úžitkové motorové vozidlo

Kľúčové slová:

Osobné 9-miestne vozidlo na prepravu osôb a materiálu

CPV:

34000000-7 - Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Tovar

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

výkon

kW

77

prevodovka mechanická

st.

5

výška nákladového priestoru od podlahy

mm

1750

šírka nákladového priestoru

mm

1775

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

vozidlo musí byť vybavené

systémami ABS, ESP, EBD, HLA, TCS, TVC

počet sedadiel - 9

sedadlá v druhom a treťom rade musia byť s možnosťou ich
odstránenia (aby sa zväčšil v prípade potreby nákladový priestor)

klimatizácia

predná manuálna + pre priestor zadných cestujúcich do 2.a 3.rady
samostatne

doplnkové kúrenie

elektrické, pre zrýchlený ohrev interiéru v prednej časti + kúrenie
pre cestujúcich v druhej a tretej rade

bočné okná

otvárateľné v 1. a 2.rade, pevné v 3.rade
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Maximum

Presne

bočné dvere

posuvné, otvárateľné na pravej strane (môžu byť aj dvoje -na ľavej
aj na pravej strane)

zadné dvere

dvojkrídlové s otváraním do 90 stupňov

posilovač riadenia
zamykanie s diaľkovým ovládaním
predný airbag vodiča a spolujazdca
priehradka

uzamykateľná na odkladanie vecí pred spolujazdcom v prvom rade

zásuvka 230V/150W

silnejší akumulátor min. 80AH

rádio + AUX + USB + Bluetooth
elektricky vyhrievané čelné sklo
rezervné koleso
vzadu musí byť namontované ťažné zariadenie na ťahanie
valníkových prívesných vozíkov všetkých druhov

ťažné zariadenie

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
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
Požadujeme nový, doposiaľ nepoužitý tovar (nemusí však byť najnovšia verzia, môže byť aj starší model)
Dodávateľ vozidla musí byť výhradne autorizovaným predajcom, zabezpečujúcim záručný aj pozáručný servis aj servis v
prípade dopravnej nehody
Záruka na vozidlo min. 5 rokov/200.000 km
Dodávateľ musí mať servis do 35 km od miesta dodania tovaru
Vozidlo musí mať garantovanú bezhotovostnú záručnú opravu na území SR
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Ružomberok

Obec:

Ružomberok

Ulica:

Nám. Š. N. Hýroša 10

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.08.2018 12:22:00 - 15.11.2018 12:23:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

2,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 54 800,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 20.07.2018 13:02:01
Objednávateľ:
Liptovské múzeum v Ružomberku
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
autosport Szilágyi, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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