Kúpna zmluva č. Z201511528_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Mikroregión nad Holeškou

Sídlo:

Združená str.škola poľnohospod. 25, 92208 Rakovice, Slovenská republika

IČO:

36095524

DIČ:

2021573235

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK8656000000005221471001

Tel:

0915700978

Dodávateľ:
Obchodné meno:

A R A V E R a.s.

Sídlo:

M.R.Štefánika 26, 91250 Trenčín, Slovenská republika

IČO:

00679291

DIČ:

2020383607

IČ DPH:

SK2020383607

Číslo účtu:

SK7511000000002627271217

Tel:

0903250320

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nové osobné motorové vozidlo

Kľúčové slová:

osobné motorové vozidlo, osobný automobil

CPV:

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

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:

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

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• nové motorové vozidlo na prepravu osôb po pozemných komunikáciach

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Motorové vozidlo so vzdetovým motorom

ks

Výkom

kW

66

Objem motora

cm3

1100

CO2 Emisie

gúkml

110

Spotreba paliva kombinovaná

l/100 km

5,0

Manuálna prevodovka

stupne

5

Dĺžka karosérie

mm

3990

Výška karosérie

mm
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Minimum

Maximum

Presne
1

1290

4050
1469

Užitočná hmotnosť s vodičom

kg

520

Batožinový priestor

l

320

Krútiaci moment

Nmúmin-1

155

Emisná norma

EURO

6

Počet miest na sedenie

ks

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

pohon

predný náhod

počet valcov

min. 4

palivo

benzín

ECS, vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, TSA,
RBS, XDS+
airbag vodiča a spolujazdca

v cene

bočné airbagy vpredu a hlavové airbagy

v cene

elektornický imobilizér

v cene

obmedzovač rýchlosti

v cene

kontrola tlaku v pneumatikách

v cene

kotúčové brzdy vzdau

v cene

výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

v cene

svetlomety s LED denným svietením

v cene

predné hmlové svetlomety

v cene

vrstvové čelné sklo - tónované

v cene

výšší stupeň tónovania skiel od B - stĺpika

v cene

centrálne zamyknie s dialkovým ovládaním

v cene

elektrické ovládanie okien vpredu aj vzadu

v cene

klimatizácia

v cene

lakťová opierka vpredu

v cene

výškovo nastaviteľné opierky hlavy predných sedadiel

v cene

hlavové opierky vzadu - 3 ks

v cene

rezerva, zdvihák, klúč kolesa

v cene min. neplnohodnotná rezerva

ovládanie rádia a telefónu na volante

v cene

parkovacie senzory vzadu

v cene

optická a akustická kontrola zapnutia bezpečnostného pásu

v cene

štart/stop systém s rekuperáciou

v cene

stierač zadného okna s ostrekovačom a cyklovačom

v cene

elektricky ovládané a vyhirevané vonkajšie spätné zrkadlá

v cene

poťah sedadiel - látka

v cene v tmavej farbe

zakrytie batožinového priestoru - odklopné

v cene

vkladané koberce v predu v zadu

v cene

gumové rohože

v cene

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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v cene

5

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Piešťany

Obec:

Rakovice

Ulica a číslo:

Rakovice 25

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
30.9.2015 8:00:00 - 3.10.2015 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 10 000,00 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 12 000,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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.
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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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 13.6.2015 10:53:01
Objednávateľ:
Mikroregión nad Holeškou
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
A R A V E R a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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