
Kúpna zmluva č. Z201835287_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Social. Trans, n.o.
Sídlo: Jarná 23, 05361 Spišské Vlachy, Slovenská republika
IČO: 35581654
DIČ: 2022224732
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0903608245

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AUTO-VALAS s.r.o.
Sídlo: Pri prachárni 7, 04011 Košice, Slovenská republika
IČO: 31681743
DIČ: 2020503650
IČ DPH: SK2020503650
Číslo účtu:
Telefón: 0903512233

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: 9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo s elektrohydraulickou zdvíhacou plošinou
Kľúčové slová: osobné motorové vozidlo, špeciálne osobné motorové vozidlo, elektrohydraulická zdvíhacia

plošina
CPV: 34115000-6 - Iné osobné automobily; 34110000-1 - Osobné automobily; 60000000-8 - 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: 9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo s elektrohydraulickou zdvíhacou plošinou

Funkcia

9-miestne špeciálne osobné motorové vozidlo s elektrohydraulickou zdvíhacou plošinou, nové, nejazdené, rok výroby 2018

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Výkon kW 107 120

Zdvihový objem motora cm3 2200

minimálna celková výška vozidla mm 2450

minimálna šírka vozidla so sklopenými zrkadlami mm 2050

minimálny objem nákladného priestoru za 3. radou 
sedadiel m3 2,5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Dieselový motor, emisná norma min. EURO 6 požaduje sa

6 stupňová manuálna prevodovka požaduje sa

palubný počítač požaduje sa

bočné posuvné dvere v 2. rade sedadiel požaduje sa
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diaľkové centrálne uzamykanie požaduje sa

alarm požaduje sa

posilňovač riadenia požaduje sa

ABS + elektronický rozdeľovač brzdných síl požaduje sa

airbag vodiča požaduje sa

elektricky ovládané predné okná požaduje sa

detská poistka požaduje sa

vyhrievanie spätných zrkadiel požaduje sa

otváravé okná v 2. rade minimálne na jednej strane požaduje sa

zatmavené bočné okná požaduje sa

2. rad sedadiel, sklopná a vyberateľná trojmiestna lavica 
v druhom rade sedadiel požaduje sa

3. rad sedadiel, sklopná a vyberateľná trojmiestna lavica 
v treťom rade sedadiel požaduje sa

klimatizácia a ohrev vrátane klimatizácie pre priestor 
zadných cestujúcich požaduje sa

tempomat požaduje sa

hmlové svetlomety, denné svietenie požaduje sa

vyhrievanie zadného okna požaduje sa

zadné dvere dvojkrídlové, presklené cca v 1/3 požaduje sa

výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča požaduje sa

systém kontroly stability ESP/ASR požaduje sa

zadný parkovací asistent (zvuková výstraha) požaduje sa

bezpečnostné pásy 3-bodové, so signalizáciou na 
zapnutie u vodiča požaduje sa

rádio MP3/WMA, RDS, vrátane reproduktorov, bluetooth požaduje sa

stropné osvetlenie a osvetlenie v batožinovom priestore požaduje sa

zásuvka na 12 V aj v zadnej časti požaduje sa

disky kolies 16“ plus plnohodnotné náhradné koleso požaduje sa

predné a zadné stierky požaduje sa

farba červená alebo modrá alebo biela požaduje sa

1 ks - elektrohydraulická zdvíhacia plošina – 
homologovaná - samoobslužné zariadenie na 
premiestnenie invalidného vozíka do a z vozidla do 
zadnej časti, vrátane kotviaceho zariadenia na dva 
invalidné vozíky vedľa seba a jej dodávky a montáže

požaduje sa

zabezpečenie skúšobne, STK, OR. požaduje sa

zimné komplety pneumatiky a  disky (sezónne prezutie 4
ks), požaduje sa

povinná výbava požaduje sa

gumové koberce požaduje sa

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet 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

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
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Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Objednávateľ požaduje dodanie vozidla najneskôr do 15.12.2018, na miesto dodania: Spišské Vlachy, Jarná 23,  so zápisom 
elektrohydraulickej zdvíhacej plošiny  v technickom preukaze.

V cene vozidla musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s prípravou a dodaním vozidla.

Cena vozidla musí byť stanovená vrátane cla, dovoznej prirážky, vykonania predpredajného servisu a dopravy na miesto 
odberu, prípadne ďalších obstarávacích nákladov.

Požaduje sa záruka na mechanické časti vozidla minimálne 24 mesiacov, záruka na lak minimálne 36 mesiacov, záruka na 
prehrdzavenie karosérie minimálne 96 mesiacov.

K vozidlu sa požaduje dodať: min. 2 kľúče, technický preukaz, návod na údržbu v slovenskom jazyku, servisná knižka.

Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca vozidiel, o čom doloží doklad do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy mailom (a 
zároveň do 5 pracovných dní poštou   alebo inou doručovacou službou).

Požaduje sa autorizovaný servis v okolí max. 100 km od sídla objednávateľa.

Predávajúci umožní oprávnenej osobe kupujúceho vykonanie vizuálnej a funkčnej kontroly dodaného vozidla.

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie vozidla ak pri prevzatí vozidla zistí vadu alebo ak predmet zmluvy nebude 
zodpovedať technickej špecifikácii požadovanej objednávateľom.

Úspešný uchádzač predloží objednávateľovi podrobný technický opis a údaje deklarujúce splnenie požadovaných parametrov 
ponúkaného motorového vozidla (napr. produktový list, katalógový list, technický opis a pod.), a to do 7 dni od uzavretia 
zmluvy.

Úspešný uchádzač oznámi objednávateľovi (telefonicky, e-mailom) minimálne 3 pracovné dni pred dodaním tovaru presný 
termín dodania tovaru.

Všetky uvedené parametre sú minimálne a Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s rovnakou 
alebo vyššou kvalitou.

V prípade nedodržania technických parametrov a vlastností predmetu zákazky uvedených v bode "Technická špecifikácia 
predmetu zákazky" a v bode "Osobitné požiadavky na plnenie", ktoré stanovil objednávateľ a v prípade omeškania dodania 
predmetu zákazky, považuje sa takéto porušenie za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od zmluvy 
odstúpiť

Odovzdanie a prebranie predmetu zmluvy sa uskutoční na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, 
potvrdeného zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán

Dodávateľ musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Spišské Vlachy
Ulica: Jarná 23

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.09.2018 09:00:00 - 15.12.2018 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: sada
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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 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 35 960,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 31.08.2018 10:06:01

Objednávateľ:
Social. Trans, n.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
AUTO-VALAS s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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