Kúpna zmluva č. Z20225429_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:

1.2

EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského
Samova 4, 94901 Nitra, Slovenská republika
36111601

0905 731 995

Dodávateľ:
Obchodné meno:

AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.

Sídlo:

Chrenovská 22/1659, 94901 Nitra, Slovenská republika

IČO:

31440690

DIČ:

2020406113

IČ DPH:

SK2020406113

Telefón:

0910888068

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nový osobný automobil hyundai i20, alebo ekvivalent

Kľúčové slová:

osobný automobil

CPV:

34100000-8 - Motorové vozidlá; 34115000-6 - Iné osobné automobily

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Nový osobný automobil Hyundai i20, alebo ekvivalent s nasledovnými parametrami

Funkcia
nový osobný automobil 5 dverový
stav vozidla - nové nejazdené
spĺňajúce všetky uvedené technické špecifikácie , alebo lepšie
doprava na miesto plnenia
splnenie všetkých osobitých požiadaviek na plnenie
manuálna prevodovka
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

počet valcov

valec

3

4

zdvihový objem motora

cm3

1100

1500

max výkon

kW

60

75

disky z ľahkej zliatiny

ks

4

dojazdové rezervné koleso

ks

1

asistent na rozjazd do kopca

ks

1

výškovo nastaviteľné predné bezpečnostné pásy

ks

2

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Presne

Led denné svetlá

ANO

zadná parkovacia kamera

ANO

dažďový senzor

ANO

svetelný senzor

ANO

nárazníky vo farbe vozidla

ANO

antiblokovací systém ABS

ANO

airbag vodiča a spolujazdca

ANO

automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde

ANO

úchytky na detskú sedačku

ANO

monitorovanie tlaku v pneumatikách

ANO

výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

ANO

elektrický posilňovač riadenia

ANO

kožený volant

ANO

vyhrievaný veniec volantu

ANO

vyhrievané predné sedadlá

ANO

elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie zrkadlá

ANO

palubný počítač

ANO

elektrické ovládanie predných okien

ANO

elektrické ovládanie zadných okien

ANO

automatická klimatizácia

ANO

rádio s farebným LCD

ANO

ovládanie audiosystému na volante

ANO

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Záruka minimálne 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov, 5 rokov asistenčná služba, 5 rokov zvýhodnená
prehliadka. Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca vozidiel, o čom doloží doklad do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Faktúra bude obsahovať cenu s DPH, sadzbu DPH, vyčíslenú DPH, cenu bez DPH.
Objednávateľ nie je platca DPH. Dodávateľ garantuje záručný a pozáručný servis Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy,
poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve.
Súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a prevádzky schopnosti dodaného vozidla. Ak pri odskúšaní sa zistí vada,
objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie vozidla.Objednávateľ požaduje, aby miesto prevzatia osobného motorového
vozidla bolo v sídle objednávateľa.Cena vozidla musí byť stanovená vrátane cla, dovoznej prirážky, vykonania predpredajného
servisu a dopravy na miesto odberu, prvého zápisu držiteľa motorového vozidla, prípadne ďalších obstarávacích nákladov.
Dodávateľ dodá tovar osobné motorové vozidlo bez právnych vád, ktoré by bránili jeho prevzatiu a riadnemu užívaniu.Úhrada
za dodané osobné motorové vozidlo sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej a doručenej
faktúry, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu.
Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov, a to najmä: označenie objednávateľa a dodávateľa, sídlo, IČO, splatnosť faktúry, odtlačok
pečiatky a podpis oprávneného zástupcu dodávateľa.
Ukončenie zmluvy môže nastať:
a) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok,
b) odstúpením od zmluvy z dôvodov a za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach OPET-u
c) ukončením zmluvy dohodou zmluvných strán
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia s uvedením obchodnej značky do 5 pracovných dní od uzatvorenia
zmluvy.
Nový nepoužitý osobný automobil. Vrátane dopravy na miesto objednávateľa.
Názov

Upresnenie
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2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Nitra

Obec:

Nitra

Ulica:

EFFETA-Stredisko sv.Františka ,Samova4,949 01 Nitra

Čas / lehota plnenia zmluvy:
13.06.2022 16:55:00 - 29.07.2022 16:56:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 12 158,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 590,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225429

V Bratislave, dňa 06.06.2022 17:32:01
Objednávateľ:
EFFETA - stredisko Sv. Františka Saleského
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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