Kúpna zmluva č. Z201732581_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

Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa
Levočská 21, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika
31953492
2020713288
SK 2020713288
SK 35 0200 0000 0000 0663 4602
0903 619515

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ALD MOBIL, s.r.o.

Sídlo:

Levočská 33, 06401 Stará Ľubovňa, Slovenská republika

IČO:

45950849

DIČ:

2023159490

IČ DPH:

SK2023159490

Číslo účtu:

SK8611110000001177787018

Telefón:

+421903415387

II. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.2

Názov:

Nový úžitkový automobil Dokker Van alebo "ekvivalent"

Kľúčové slová:

automobil, osobný automobil, úžitkový automobil

CPV:

34110000-1 - Osobné automobily; 34115000-6 - Iné osobné automobily; 34136100-0 Ľahké dodávkové automobily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Vozidlo používané na prevoz náradia

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Výbava

Access

Karoséria

farba biela alebo modrá

Motor

1,6 75 kW / 102 k

Autorádio
2 ks kľúčov
Ťažné zariadenie vrátane 7-pin kabeláže
Gumové koberce
Predné a zadné zásterky
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Minimum

Maximum

Presne

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
S vozidlom musí byť dodaný platný technický preukaz pre premávku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike
Návod na obsluhu a údržbu vozidla v slovenskom jazyku
Servisná knižka
Záruka na vozidlo minimálne 3 roky
Záručný a pozáručný servis realizovaný v strediskách v rámci okresu Stará Ľubovňa
Uchádzač v ponuke - kúpnej zmluve garantuje započatie servisného úkonu v pracovný deň nahlásenia, pokiaľ je servis
nahlásený do12:00 hodiny daného dňa, ináč v nasledujúci pracovný deň
Uchádzač v ponuke - kúpnej zmluve garantuje dovoz servisovaného vozidla po ukončení servisného úkonu do miesta
sídlaobjednávateľa ak predpokladaný čas servisného úkonu presiahne 2 hod.
Nové (nepoužívané) vozidlo
Lehota splatnosti - 30 dní od dodávky vozidla
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:

Prešovský

Okres:

Stará Ľubovňa

Obec:

Stará Ľubovňa

Ulica:

Levočská 21

Čas / lehota plnenia zmluvy:
04.09.2017 09:35:00 - 30.11.2017 09:33:00

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 elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 915,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 498,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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.
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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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 20.07.2017 10:12:01
Objednávateľ:
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ALD MOBIL, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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