Kúpna zmluva č. Z20
uzlhorcná \ zri),s]c

.§.109 a

34826 _Z

D§1, obc]rod!ého Zákouik!

l. Zmluvné

1,1

17

strany

obiednávatel:

obchod.é meno:

sidio:
lco]
DlC]

Hlavné nresio slovenskej lepubliky Bratslava
Primaciálne námestie 1,8]499 Bratsava-staíé |,1ésio, slovenská repub]]ka
00603481

2a2a3725s6

lC DPH

cislo účtU:
Teleíón:

1_2

sK7275000000000025827813CEKoSKBX
+421259356342

DodáVaie'
obchodné meno:

Novosedlík - AEN s,í,o,

lčo]

Vainorská 108/A, 83104 Brátslava , S]ovenská lep!blka
47333413

Dlč:

2023856384

lč DPH

sK2023856384

sídlo:

sK9302000000003] 87687351
0905710604

ll. Píedmet zmluvy

2.1

Všeabecná špeciíikácja predm€tu

Názo!]
\ , o,é "lo,.,
CPV:
Druh/y:

Zmllvy

NákUp ob}4ného pIiVesU

oDyln) o1,Ps
34223400-0 - PríVesy alebo náVesy ka.avanového typu
Tovar

2.2

F!nkčná špe.fikácia predmeiu ZmlUVy:

2.3

Technická špecfkácia predmelu Znrlu\,ry:

Ťéchňickévlástnošii

Minimuln
1

Hínoinosť pohotovostná

kg

1100

12oo

kg

190

550
175a

kg

Počei miest na spanie + mahace s dennýmipoťahmi
postelía vankúšmi, s roloÝacím roštom a plídavňým

6

počei miest na sedenie

6

mátrá.óm mérlžióddélené lóžka

vnúiomá dižka

450

550

siška

190

21o

vnútorná šííka

200

22o

650

700

2ao

230

250

260

Vnútomá

širka vozid]a

stmna

1

z4

Podpemé nohy

V píednej a zadnej části obytného
prívesu s neh.dzavejúceho materiálu,sklaPaierné

klimatizácia

-

s chladením

Technlcké vla§tno§ti
Falba ob},lného príVesu
2o15-2a17
PodVozok plne pozinkovaný b2dený
JednonápÉVo\^ý s nezáVislým zavesenim kolie§ a

Bezpečnoďná spojka

+

plástové prekMie oia

Pledná stena skecha a zadná stena rnL]si by1
sysiémom ochŤany proti krupobiiiu a
zolácie h]UkU, so zadným oknom, prednýrn oknom a

zábezpeóená

Hladké p.€Vedenia

Vonkéišich st]en

Vybavené bezpečnoshým] zámkam]
Jednod]e]ne vstupné dvere s oknom. rclelou zác]ono!
so smetným košom a háč km na Vec , s nástupným
schodíkom pod dVerami

siabtné džiaky ná plednejčastipíe manipLr ác

u

s

lntegrovaný pynový box pre 2 flaše p|ynu a fezervné
Plynový box izolovaný s lobuslným ialrkým hliníkosim

Všeiky okná + slrešnéokno vybavené s]elkami píoti
hnryz!, Záclonamia loletamr + s eťka na vsllrpných
Všetlry okná tónované á s dvoji|ou izoláciou
Bočný úložnýp.iestor pristupný z Vonka]šejčastj
ZáVes pre oddelen e obýVace] a space] čast
Vybaven e nábytkt] s drevenýnr dekólom + min,4
o,.e'lerp stlnkJ -ED §/Pllon r" oo.|aoanle ,ecl

-

Všétky Poťahové ]étkys oóhl3no! pled škvmami

Elekt cká Zásuvka na píipojenie

k aLlU

L]no eum V ob],1nejčastipo celejVnútorne] p|och€

Poste]e s úložnýmpriestolom

Konvenol 230/12V

s

automatickým rcgllovanim

Vnútomé osveilenie + Vonka]š e nad Vstlpným dvelam],
LED osýetle.]e nleriéru
ZásUVka V kúpel'ni, v kuchyni 6 V obývačke
Vykulovan e ohí]evačoms aUtomatickým zapalovaním a
lozvodonr tep ého VzduchrJ

zabúavaná údžna úžilkovúvodu
Ukázovátelom ]e] množswa

nrrn.

40 s

lntegrované zadné hmlové svéilá

sifana 2 z 4

Zabudovaná plynoVá Valné doska s 3 hoákm do kuchynskejlinky,
s bezpečnostiým ventilom, eJeklickýnr zapalovaníí], skleneným

Páková batéla pre teplú a stldenú VodU, dres kovový
chladnička s m€zničkou min. 100

l

Kuchynské zásuvky s plíborovou vložkoU

Páková baténa prc teplú a studenú vodu
Komp]etné vybaven e sprchy sprchóvá vanička, bojleí ná ohrev

Záfiadenie spíchového kútu skladajúci sa zo sprchovej batáie 6
spíchovacím závesom s kolajnicou

Wc lavc6

§ Ukazovatelom hladiny a \aberaielnou kazetoU na
odpad na kólieskach. objem m n, 20l

Kúpelňa

označenie Vozidla nápismi a élbom
2.4

Vzmysle Zákona č,564/1gg1 Zb. o obecnej policii §22a

osobiiné požiadavky na plnenie:

CenoVá ponlka vlátane doprávy na m esto plnen á, N4iesto plnenia] Blat]s]ava,
Dodan]e celého predmetu zákázky do 8 týždňov od uzaVrela umluvy,
Do 46 hodji od Uzavletia žmllvy požadujeme zas|aťíotograíle / oblázky/ (ema lom)d€§ign
overenia požadovaných Vlésinosii,

obyaný prjves

,n

U§í b}a' noVý,

pledrnetu zakažky za účelom

.epoUživaný,

obytný príVes bldé odovzdaný obstarávaie'ovi pr]h]ásený do evidencie KR PZ KDi Bratislavá s pdpevneným evídenčným

Plebmnie

a odMdávanie predmetu zákazky sa uskutočnív Brali§lave v pdestďoó

p'íVes7ábezpečenyplol; poškoderiu píp. kádďí,

zabezpečenýó predajcom, kde búde

l Zabezpečenie ochlany predmetu Zákazky zabezpečína Vlaslné náklady píedávajúci.

sp atnosť laktúry 30 dní
Záruka minimáine 2 rokyPreberanje a odovzdáVanie predmeiu zákazky sa Uskuločnív Bratislave V priestoloch zabezpečenýclr predajcom, kde budú
Vozidlá žabezpeč€né prot poškoden]u príp. krádeží. Zabezpečenie ochlany pledmei! zákazky zabezpeči na Vla§tné náklady

]Upresnenie
2.5

Pli]ohy opisného íormUlárá Zm !vy

lll. zmluvné podmienky
3,1

N,liesto plnenia Zm]!vy:

štái:
Kra]:

BratislaVský
Bratisláva

l

Blatislava - mestská časťSiaÉlvlesto

slrcna 3 z 4

Píim3ciálne námestie č.1
3.2

Čas 1lehola plnen]á žmluVy:
09,08,2017 00]00:00

3,3

_

30-09,2017 00]00:00

DodáVané množstvo/ rožsah zm]!vného plnenia
Požadované množstvo: 1 0000

3

4

PráVa a povjnnosti zmluvných slrán pod]'a (ejto Zrn]lr\,ry sa spravuiú obchodnými podm]enkami elektronického
tlhov]ska Vez]a 3,1, účinnázo dňa '1.2,2017 , ktoré wol]a neoddelitelnú plilohu tejto zmlu!./,

lv. zmluvná cena

4.1
4.2
4.3

ce]ková cená predmet! ZmluÝy bez DPH: 16 666,00 EUR

sádžba DPH 20 00
celkóVá cena pledmeh] zmluly Vláta ne DPH 19999,20EUR

v, závéaečnéustanoveniá

5.1
5,5,3
54
5,5
5,6

Táto ZmlUVa bola Uzavreiá allomatizovaným spósobom v rámci Elekiron ckého konlraktačneho §vstemu a V zmvsle
obchodných podm]enok elektlonického tfiovlsi€ vezia 3,1 , ú čin ná zo dňa 01 ,02,201 7, któlé tloia e plilohu ( ,' r ,

oalaoiioiorlP, ó.l-idd: ^"o!l1dpoo-" o\d-]rov.r\ch.

l"lo7ŤlL,d

"oobudd
podŤe.\dchA-[llonl,..-ol,,

o,iId L,óoPnyLl Voooé5 1 IAlo,alL!y,

Tá1o Zmluva Vrátane]ej príioh prcdstavu]€
zmlUVe neexrstU]Ú.
Tá1o Zmlúýa je

ýy

h

ótóÝe n e
oude //e,e.éne Ý

ledno

V!

h

obc-oon} r

úplnúdohodLr zmluvných strán ojejpledmete, Ved]ajšie dohody k teiio

V e e[lronicl e] podobe V štyrcch vyhotoven ach, po]ednom prekaždúzmiuvnú stGnu
de zas]a ne n a zÝeíeinenie v cenilá]nom .egisir ZmlúV Uradu vlády slóVen§ke] lepub] ky a ]edno
Cé, l,d|nom leo n- /mlJ. (rnovllha

olovená

bL]

Túto Zmluvu bLrde možnémenťa doplňat za podmienok stanovených prislušnými všeobecne zavaznymipraÝ.ym
predpismilen Vo forme písomného a čis]ovanéhododatku podpi$iého obomázmluvným §tranami

Táto Zrn lva má nasledoÝné

o

lohv:

Prlohac,]obchod.epodmlénkyeelkonickéholrhoviskaVerzia3.1.úč]nnázodňau.a2.2a17,
ndol, polá,él, . l 'So.al aop.L opár\ el -jnyD.Lá

v Bralislaýe,

dňa 2a-a7 -2017 12,?4:01

HlaV.e mesto sove.sl\el leoUblhÝ Brátlslžvá
lona]!.l prostr€dnlclVom osoby pÓVerene] ZaslL]poVáť objednáVatela
Novosedlík - AEN s.1.o,

koiajúciplosilednictvom osoby poVerene] zastupoval' DodáVaiela

V rámci

V rámci

elekkonického alroVlska

elektronického trlroviska

