Kúpna zmluva č. 17072019
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1. 1

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Obec Ňárad

Sídlo:

Ňárad 78, 930 06 Ňárad Slovenská republika

IČO:

00305758

DIČ:

2021002192

Číslo účtu:

SK36 0200 0000 0009 2192 2122

1. 2

Dodávateľ:

Obchodné meno:

Autoservis Béhr & Béhr s.r.o.

Sídlo:

Zavarská cesta 10/A. 91701 Trnava, SR

IČO:

34134484

DIČ:

2020368603

IČ DPH:

SK2020368603

Číslo účtu:

SK9511000000002620210518
II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

nového 9-miestneho špeciálneho upraveného motorového vozidla s

predlženou karosériou (L2H1) na prepravu osôb s elektrickou hydraulickou plošinou a
kotviacim systémom pre invalidný vozík – 1 ks – Model: CITROEN JUMPY CONFORT M
BLUEHDI 150 S&S BVM6
2.2

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:
Položka č. 1: nového 9-miestneho špeciálneho upraveného motorového vozidla s
predlženou karosériou (L2H1) na prepravu osôb s elektrickou hydraulickou plošinou a
kotviacim systémom pre invalidný vozík
Funkcia
Špeciálneho upraveného motorového vozidla s predlženou karosériou (L2H1) na prepravu
osôb s elektrickou hydraulickou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík
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Technické vlastnosti
Jednotka Minimum Maximum
Špeciálneho upraveného motorového vozidla

Presne

s predlženou karosériou (L2H1) na prepravu
ks

1

počet

9

počet

6+1

osôb
s elektrickou hydraulickou plošinou a kotviacim
Počet miest na sedenie bez prepravu osôb
systémom pre invalidný vozík
s invalidným vozíkom
Počet miest na sedenie s prepravu osôb s
invalidným vozíkom

Predlžená

Karoséria
Kombinovaná spotreba

1/100 km

6,2

Objem palivovej nádrže

1

90

Objem motora

cm3

1990

Prevodovka

typ

Výkon

kW

Emisná trieda

typ

Technické vlastnosti

Hodnota/

Palivo

charakter diesel

Pohon

istika

M6
100
EURO 6

predná náprava

Stav

nové - nejazdené

Airbag vodiča a spolujazdca s možnosťou deaktivácie

v cene

Akustické čelné sklo

v cene

Automatické uzamknutie vozidla po rozjazde

v cene

Bočné a hlavové airbagy

v cene

Centrálne zamykanie na DO

v cene

Detekcia poklesu tlaku v pneumatikách

v cene

Elektrické ovládanie predných okien

v cene

ESC

v cene

ABS

v cene

ASR

v cene

AFU

v cene

Elektrické a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

v cene

Látkové čalúnenie

v cene
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L2H1

Plnohodnotné rezervné koleso

v cene

Pravé bočné a posuvné dvere

v cene

Tempomat a obmedzovačom rýchlosti

v cene

Trojmiestna lavica sklápateľná v druhom rade

v cene

Variabilný posilňovač riadenia

v cene

Zadné výklopné dvere s vyhrievaním oknom a stieračom v cene
Zásuvka 12 v (2x)

v cene

Vyberateľná 3-miestná nedelená lavica v treťom rade

v cene

Manuálna klimatizácia vpredu, vzadu + kúrenie vzadu

v cene

Cúvacia kamera

v cene

Otvárateľné posuvné bočné okná v 2. rade

v cene

Autorádio

v cene

Presklenené zadné krídlové dvere s otváraním 180º,
vyhrievané okná, stierač

v cene

Elektro-hydraulická plošina a kotvenie invalidného

v cene

vozíka
2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:
Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca áut
Vrátane dopravy na miesto plnenia - Ňárad
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
K motorovému vozidlu požadujeme dodať: platný TP, návod na obsluhu v slovenskom
jazyku, servisnú knižku, min. 2 x kľúč, výbavu a príslušenstvo v rozsahu technickej
špecifikácie, povinnú výbavu vozidla v zmysle platnej legislatívy
Vozidlo bude spĺňať po úprave ISO 10 542 a zároveň smernicu 9221/ES alebo nariadenie
rady EÚ 1230/2012, čo bude dokladované v protokole o skúškach prestavby vozidla z
poverenej technickej služby overovania vozidiel, ktorého kópia od poverenej technickej
služby overovania vozidiel bude dodaná spolu s vozidlom
Dodávateľ prestavby vykoná potrebnú skúšku pre zápis prestavby do OEV, náklady na
skúšku s vystavením protokolu pre zápis dostavby do OEV na OÚ dopravy budú
započítané
v cene dostavby.
Cena vozidla musí byť stanovená vrátane cla, dovoznej prirážky, vykonania
predpredajného servisu a dopravy na miesto odberu, prípadných ďalších obstarávacích
Nákladov.
Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a jej splatnosť je 30 dní odo dňa
doručenia objednávateľovi.
Platba sa uskutoční bezhotovostným prevodom po dodaní tovaru.
Záruka minimálne 2 roky od odovzdania a prevzatia tovaru, alebo 100 000 najazdených
kilometrov
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Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť bezplatný záručný servis a garantovať pozáručný servis
v autorizovanom servisnom stredisku v Dunajskej Strede. Dostupnosť servisných služieb
do 24 hodín.
Pre ekvivalent sú všetky zadané technické parametre a požiadavky považované za
minimálne. Dodávateľ je oprávnený dodať ekvivalent vozidla s rovnakými alebo vyššími
technickými parametrami a s požadovaným príslušenstvom a výbavou.
V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu
zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar vrátiť.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy, ak nezodpovedá a nezhoduje
sa s predloženým návrhom na plnenie kritérií, ponukou dodávateľa a technickou
špecifikáciou, alebo ak pri odskúšaní prevádzkyschopnosti vozidla sa zistí vada.
Nesplnenie akejkoľvek zadanej technickej špecifikácie predmetu zákazky, alebo
nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré oprávňuje objednávateľa odstúpiť od
zmluvy.
III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2.

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Dunajská Streda

Obec:

Ňárad

Ulica:

Ňárad 78, 930 06 Ňárad

Čas / lehota plnenia zmluvy:

do 30.11 .2019

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1,00
IV. Zmluvná cena

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 26 741,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 27 %

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 32 090,00 EUR

4.4

Zmluvné strany sa dohodli, že po objednaní sa vyplatí 1 000,00 EUR vrátane DPH ako
zálohu, a zvyšok sa zaplatí po odovzdaní osobného auta.
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V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 „zákazka
s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov

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.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

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.

V Ňárade, dňa 17. 07. 2019

.....................................

.........................................

Objednávateľ

Dodávateľ

Obec Ňárad

Autoservis Béhr & Béhr s.r.o.

Jozef Lukács

Ing. Ladislav Béhr

Starosta obce Ňárad

konateľ firmy
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