Kúpna zmluva č. Z201616066_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Fakultná nemocnica Trnava

Sídlo:

A. Žarnova 11, 91775 Trnava, Slovenská republika

IČO:

00610381

DIČ:

2021191084

IČ DPH:

SK 2021191084

Číslo účtu:

SK 5481800000007000281238

Tel:

421 335938149

Dodávateľ:
Obchodné meno:

T A N E X , spol. s r.o.

Sídlo:

Nitrianska 25, 91700 Trnava, Slovenská republika

IČO:

18048871

DIČ:

2020390449

IČ DPH:

SK2020390449

Číslo účtu:
Tel:

0907737825

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Malé úžitkové vozidlo s valníkom

Kľúčové slová:

Vozidlo s valníkom

CPV:

34144700-5 - Úžitkové vozidlá; 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:
• Dodávkové vozidlo

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

objem valcov

cm3

1248

max.výkon kW, k

ot/min

66(90)pri
4000 ot./min.

max.točivý moment Nm

ot/min.

spotreba l/100 km - mesto

l

200 pri 1750
ot./min.
6,0

spotreba l/100 km - mimo mesto

l

4,3

spotreba l/100 - kombinovaná

l

4,9

nákladný priestor rozmery: dĺžka

mm
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2300

Maximum

Presne

šírka

mm

1818

postranná výška

mm

368

výška zadnej nákladovej hrany

mm

910

nosnosť vrátane vodiča

kg

1000

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

palivo

nafta motorová

druh paliva

nafta

prevodovka

manuálna

počet stupňov prevodovky

5

emisie CO2 g/km

126

emisná norma

EURO 5

výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s bedrovou a lakťovou opierkou

áno

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce
rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Odovzdanie a predvedenie vozidla na mieste plnenia
Záručnú dobu požadujeme 24 mesiacov
Vozidlo musí byť nové, nejazdené
Názov

Upresnenie

periodicita plnenia

jednorázové

dodacia lehota

do 120 dní od uzavretia zmluvy v EKS

2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica a číslo:

A. Žarnova 11

Čas / lehota plnenia zmluvy:
12.7.2016 13:17:00 - 12.10.2016 13:17:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks
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Požadované množstvo: 1,0000
3.4

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 15 790,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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.

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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 28.6.2016 14:16:00
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
T A N E X , spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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