
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201639191_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

DSS Plavecké Podhradie

19, 90636 Plavecké Podhradie, Slovenská republika

30798281

2022105954

SK1481800000007000471787

0905657510

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK0611110000001175375001

SK2023509015

2023509015

46657789

Pezinská 37, 90101 Malacky, Slovenská republika

Malacky Auto, s. r. o.

0948303220

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Osobný automobil

nový osobný automobil, motorové vozidloKľúčové slová:

34110000-1 - Osobné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

osobný automobil, preprava osôb•

 služby pozemnej dopravy•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

4,3mdĺžka

70kWVýkon

1,591,3lzdvihový objem motora

130Nmmax. krútiaci moment

6,5l/100kmpriemerná spotreba (priemer, resp kombinovaná)

350lobjem batožinového priestoru pri  5 sedadlách

1300lobjem batožinového priestoru -  sklopené sedadlá

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti
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manuálna 6°Prevodovka

novéstav vozidla

nemetalickáFarba vozidla - exteriér

nerozhodujeFarba vozidla - interiér

airbag vodiča a spolujazdca, bočné airbagy, hlavové
airbagy (u spolujazdca možnosť deaktivácie)

Cena zahŕňa

dojazdové rezervné kolesoCena zahŕňa

alarm, imobilizér, centrálne diaľkové zamykanieCena zahŕňa

kontrolu tlaku pneumatíkCena zahŕňa

manuálnu klimatizáciuCena zahŕňa

klimatizovaná schránka pred spolujazdcomCena zahŕňa

rádio s CD, MP3, AUX, USB a i-Pod vstupCena zahŕňa

Ovládanie rádia na volanteCena zahŕňa

predná lakťová opierka s odkladacím miestomCena zahŕňa

palubný počítačCena zahŕňa

povinná výbava, gumenné rohožeCena zahŕňa

elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadláCena zahŕňa

sklápateľné delené zadné sedadloCena zahŕňa

výškovo nastaviteľný volant a sedadlo vodičaCena zahŕňa

záruka na automobil najmenej 6 rokov alebo 150 000 kmCena zahŕňa

sada 4 ks zimných pneumatík príslušného rozmeru  na
diskoch vrátane TPMS

Cena zahŕňa

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

vrátane dopravy na miesto plnenia

vrátane zaškolenia min. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

autorizovaný záručný servis do 30 km od sídla obstarávateľ

cenu uvádzať v EUR s DPH a vrátane dopravy na miesto plnenia.

tovar vrátane dodávaného príslušenstva bude nový nepoužívaný

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

MalackyOkres:

Plavecké PodhradieObec:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1
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19Ulica a číslo:

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

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.

3.4

28.11.2016 12:54:00 - 09.12.2016 12:55:00

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 10 085,00 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 12 102,00 EUR4.3

Objednávateľ:
DSS Plavecké Podhradie
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 24.11.2016 13:32:00

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/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

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.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
Malacky Auto, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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