
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201630193_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Senior dom Svida

SNP 4, 08901 Svidník, Slovenská republika

00696323

2020785294

0547882142

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

31718841

Jiráskova 15, 08501 Bardejov, Slovenská republika

TORNO, s.r.o.

+421544725642

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Nákup  nového osobného motorového vozidla

Motorové vozidlá, preprava osôb, preprava batožinyKľúčové slová:

34100000-8 - Motorové vozidlá; 34110000-1 - Osobné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

3. Služby osobnej a nákladnej leteckej dopravy okrem prepravy poštových zásielokKategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Motorové osobné vozidlo Citroën Berlingo VTi 120 XTR, alebo ekvivalent na prepravu osôb, batožiny•

Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ nevedel technicky dobre opísať požadovaný model auta, použil ako požadované
technické parametre parametre presného typu a značky auta. To znamená, že dodávateľ je oprávnený dodať ekvivalent
auta s rovnakými a lepšími technickými parametrami a s požadovanou výbavou.

•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

benzíntypMotor - Palivo

4; radovéks; typMotor - Počet valcov; usporiadanie

77mmMotor - Vŕtanie

1598cm3Motor - Objem motora

85,8mmMotor - Zdvih

88kWMotor - Max. výkon
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160/4250ot/minMotor - max. točivý moment v Nm CEE pri ot/min

Euro 6typMotor - Emisná norma

169g/kmMotor - CO2 emisie

1ksPohon predná náprava

5stupne
prevodu

Manuálna prevodovka

4380mmVonkajšie rozmery - Dĺžka

1810mmVonkajšie rozmery - šírka

1801mmVonkajšie rozmery - Výška bez nosiča

2728mmVonkajšie rozmery - Rázvor

2400lVonkajšie rozmery - Objem batožinového priestoru

2000kgHmotnosti - Celková hmotnosť

1550kgHmotnosti - Užitočná hmotnosť

177km/hodPrevádzkové vlastnosti - Maximálna rýchlosť

12,0sPrevádzkové vlastnosti - Zrýchlenie 0 - 100 km/h

60lPrevádzkové vlastnosti - Objem palivovej nádrže

9,6l/100 kmPrevádzkové vlastnosti - Spotreba paliva mesto

6l/100 kmPrevádzkové vlastnosti - Spotreba paliva mimo mesta

7,3l/100 kmPrevádzkové vlastnosti - Spotreba paliva kombinovaná

5ksPočet dverí

5ksPočet miest na sedenie

Sivá ArtensefarbaVonkajší lak

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Zážihový, elektronické viacbodové vstrekovanieMotor

205/65 R 16, 215/55 R 16 + oceľové diskyPneumatiky - letné + zimné + disky

Výbava bezpečnosti, funkčnosti, komfortuESP (elektronický stabilizačný systém ) , ASR (protipreklzový systém )
,Hill assist ( asistent pri rozjazde do kopca ) , ABS + REF ( rozdeľovač
brzdného účinku ), AFU ( podpora brzdenie v núdzovej situácii ),
automatické spustenie pri prudkom brzdení, tempomat z
obmedzovačom rýchlosti ,indikátor zmeny prevodového stupňa, priama
detekcia podhustenia pneumatík, senzor svela + senzor dažďa, predné
svetlomety do hmly s prídavným svetlom do zákrut

Výbava bezpečnosti, funkčnosti, komfortu6 x Airbag (vodiča ,spolujazdca s možnosťou deaktivácie,  bočné a
hlavové ), akustická a vizuálna signalizácia nezapnutého pásu
spolujazdca, trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách + v
vpredu s pyrotechnickým prepínačom a obmedzovačom ťahu,
automatické uzamknutie dverí a batožinového priestoru pri rozjazde,
centrálne zamykanie, LED - diódy integrované v prednom nárazníku,

Výbava bezpečnosti, funkčnosti, komfortu3 samostatné sedadlá v druhom rade s nastaviteľným sklonom
operadla, delené zadné sedadlo 1/3-2/3, výškovo nastaviteľné opierky
na všetkých sedadlách,  výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, sedadlo
spolujazdca s operadlom sklopným k sedaku , lakťové opierky na
predných sedadlách,  automatická dvojzónova klimatizácia s nezávislou
reguláciou pre pravú a ľavú stranu + peľový filter , palubný počítač

Výbava interiéruRádio CD MP3 s ovládaním pod volantom, sieť na vertikálne oddelenie
batožinového priestoru, 4 reproduktory, osvetlenie interiéru s funkciou
postupného zhasínania, osvetlenie batožinového priestoru, pevný kryt
batožinového priestoru, zásuvka 12 V vpredu,   čalúnená podlaha
batožinového priestoru,   volant v koži, výškovo a pozdĺžne nastaviteľný
volant,  odkladacia polica pod strechou, odkladacie priestory  v palubnej
doske a v predných dverách, vyhrievané predné sedadlá, USB box+
Bluetooth
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Výbava exteriéruBočné posuvné dvere vľavo a vpravo, dymové zadné okno a bočné
okna od druhého radu, elektrický sklopné vyhrievané spätné zrkadla,
nárazníky s dotykovými lištami a bočné ochranné lišty- čierne, pozdĺžne
strešné nosiče, samostatné otváranie okná zadných výklopných dverí,
zadné dvere - výklopné, tónované skla, tmavé fólie na zadných oknách,
vonkajšie spätné zrkadla vo farbe karosérie, zadný parkovací asistent,
vyhrievanie okná, stierač, oceľový spodný kryt motora

PríslušenstvoGumené rohože, povinná výbava ( lekárnička, lano, trojuholník, vesta)

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Cena vrátane dopravy na miesto plnenia

Dodávka osobného automobilu do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy

Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca vozidiel, o čom doloží doklad do 7 dní od uzavretia zmluvy

Dodávateľ garantuje záručný a pozáručný servis

Úspešný uchádzač - dodávateľ počas opravy predmetu zákazky -  automobilu, ktorá bude podľa predpokladu trvať dlhšie ako dva
pracovné dni, zabezpečí náhradné vozidlo.

Spolu s dodacím listom požadujeme od dodávateľa v súlade so Zákonom č. 351/2015 Z.z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní
zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb, ktorým sa zároveň mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť vyhlásenie v nasledovnom znení:

„Dodávateľ vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 500,00 EUR, že predaj motorového vozidla podľa tejto zmluvy
vykonáva prostredníctvom fyzických osôb, ktoré zamestnáva legálne. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje dodávateľa
povinnosti uhradiť odberateľovi škodu, ktorá mu vznikne titulom porušenia zákonných povinností dodávateľa.“

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

PrešovskýKraj:

SvidníkOkres:

SvidníkObec:

SNP 4Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

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

18.10.2016 13:20:00 - 30.11.2016 13:20:00

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 1,0000
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IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 12 416,67 EUR4.1

Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 900,01 EUR4.3

Dodávateľ:
TORNO, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Senior dom Svida
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 10.10.2016 13:58:01

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

Strana 4 z 4


		2016-10-10T13:58:02+0200
	EKS PDF PODPIS




