
. - .

<"

Kúpno-predajná zmluva

ZMLUV A NA DODANIE TOV ARU

uzatvorená podl'a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka È. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov a § 3 ods. 2 zákona È. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami.

I.

Zmluvné strany

Kupujúci :

Centrum sociálnych služieb - LlPA

Kostolná - Zárieèie 10 I

913 04 Kostolná

lèa : 022 7404

Zodpovedná osoba: Ing. Igor Šumaj

predávajúci :

IRa s.r.o.

Štefániková 70

91101 Trenèín

lèa :34132121
Zodpovedná osoba: Peter Žucha

n.

Preambula

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - podprahovú

zákazku) podl'a ustanoveni a § 99 a nasl. zákona È. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej ví•azom sa stal predávajúci.

DI.

Predmet zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je nákup motorového vozidla - 9 miestne
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3.2. Názov predmetu zmluvy je : nákup motorového vozidla - Renault Trafic 9 miest

IV.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zavazuje dodat' predmet kúpy podl'a èI. ill. tejto zmluvy do 2 mesiacov
od uzavretia zmluvy.

2. Presný deò dodania oznámi predávajúci kupujúcemu písomne najneskor 3 pracovné dni
vopred. Kupujúci sa zavazuje predmet zmluvy v uvedenom termíne prevziat'.

Miestom dodania predmetu zmluvyje: Centrum sociálnych služieb - LI PA I
Kostolná - Zárieèie 10

913 04 Kostolná

3. Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady
- užívatel'ská príruèka ( návod na ošetrenie alebo údržbu) s technickými parametrami,
- faktúra a dodacie listy.
- záruèný list

4. Pre prevzatí predmetu kúpy podpíšu zmluvné strany prostredníctvom svojich
splnomocnených zástupcov preberacie protokoly, ktorých kópie budú prílohou faktúr.

V.
Kúpna cena

1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR è 18/1996
Z.z. o cenách takto:

Motorové vozidlo: Renault Trafic 2,0 dCi 84 kW /115 k L2H1P2 Black Edition 9 miestne

Cena bez DPH : 21 666,66 ~
DPH : 4333,33 ~
Cena s DPH : 26 000 ~

Slovom: dvadsat' šest' tisíc eur s DPH
Cenová ponuka tvorí súèast' zmluvy - príloha.

i V takto dohodnutej cene je zahrnutá cena aj za dovoz na miesto dodania

2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená v èase podpisu tejto zmluvy .

3. Kúpna cena je splatná do 30 dní od doruèenia faktúry .
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VI.
Možnost' a sposob úpravy ceny

1. Cenu tovaru nieje možné meni•.

vn.
Možnost' odmietnut' prebratie tovaru

Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnu• prevzia• tovar z dóvodu nedodržania kvality
deklarovanej pri podpise tejto zmluvy , pokial' sa zmluvné strany nedohodnú inak .

VDI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci je povinný:

a) Doda• predmet ropy kupujúcemu riadne a vèas, v dohodnutom termíne,
v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite a výbave

b) Predmet ropy protokolárne odovzda• poverenému zástupcovi

2. Kupujúci je povinný:

a) Prevzia• predmet ropy v deò urèený predávajúcim v oznámení podl'a èlánku IV.
ods. 2 zmluvy s výnimkou pripadu podl'a èlánku VII.

-"",", b) Riadne a vèas zaplati• kúpnu cenu dohodnutú v èlánku V. ods. 1 zmluvy podl'a
~i~ skutoène nakúpeného rnnožstva jednotlivých druhov tovaru

'd~ IX.

Sankcie.

1. Pre pripad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné

sankcie :

a) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu ropy má kupujúci voèi
predávajúcemu nárok na úrok z omeškania vo výške 0,000 % z hodnoty nedodanej
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èastí predmetu kúpy za každý deò z omeškania. Zaplatením zmluvnej sankcie

nezaniká nárok kupujúceho pre pripadnú náhradu škody

b) Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na úrok
z omeškania vo výške 0,000% z nezaplatenej ceny za každý deò omeškania

x.

Prechod vlastníctva a nebezpeèenstvo škody na veci

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy až úplným zaplatením dohodnutej

kúpnej ceny.

2. Nebezpeèenstvo škody na veci , napríklad poškodenie, odcudzenie a podobne prechádza na
kupujúceho momentom jeho protokolárneho prevzatia podl'a èlánku IV. Bod 4 tejto zmluvy .
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Zodpovednos• za vady a záruka

1. Zodpovednos• za vady a záruka platí v prípade výskytu chýb z d6vodu chybného materiálu

,alebo chybného spracovania. Záruka platí, ak bolí dodržané podmienky manipulácie,

montáže, ošetrenia a uskladnenia výrobku.

2. Záruka sa nev•ahuje na závady sp6sobené : mechanickým poškodením, neopatreným
zaobchádzaním, bežným opotrebením, neodvratnou udalos•ou (živelná pohroma) a inými

neodbornými zásahmi.

3. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené v tejto zmluve má tovar vady. Za vady tovary
sa považuje aj dodanie iného tovaru, než urèuje zmluva a vady v dokladoch potrebných na

jeho riadne užívanie.

4. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keï prechádza nebezpeèenstvo
škody na tovare kupujúceho, aj keï sa vada stane zjavnou až po tomto èase. Povinnosti

predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akos• tovaru tým nie sú dotknuté.

5. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkol'vek vadu, ktorá vznikne po dobu uvedenej

v predchádzajúcom odseku, ak je sp6sobená porušením jeho povinností.
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Xll.

Záruèný a pozáruèný servis

Predávajúci poskytne záruèný servis 2 roky, pozáruèný servis po celú dobu životnosti
predmetu zákazky. Predávajúci vybavuje reklamácie kupujúceho v reklamnej dobe sposobom
zodpovedajúcimi príslušným ustanovením obchodného zákonníka.

xm.

Spoloèné a závereèné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že závazkový vzt'ah, vzniknutý tejto zmluvy sa riadili

ustanoveniami Obchodného zákonníka nakol'ko ide o vzt'ah subjektov , ktorý spadá pod

vz•ahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka

2. Zmluvu je možné meni• alebo dopíòa• len formou písomných dodatkov, obojstranne

odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvami.

3.Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci štyri

a predávajúci jedno vyhotovenie.

4. Predávajúci súhlasí s podmienkami verejného obstarávania urèenými obstarávate.l'om ktorej sa stal

ví•azom.

5. Zmluva nadobúda platnos• dòom podpisu zmluvnými stranami a úèinnos• dòom nasledujúcim po

dni zverejnenia na internetovej stránke verejného obstarávatel'a.

6. Zmluvné strany vyhlasujú , že sa zo zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak èoho

pripájajú svoje podpisy.

Príloha è.1 : Ponuka

Predáva_iúci: 10 1! c()-11 Kugujúci:

IRO s.r.o. Centrum sociálnych služieb - LlPA

Peter Žucha Ing. Igor Šumaj

Centrum soclálnych s užieb. LI ~
91304 KOSTOLN .10({) ICO: o

i RE,NAULT lG
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t,i':,, 'V\,~ Renault IRO S.f .0. Autorizovanýpredaj a serviS ln. Renault a Dacia
'c.; ": .'!f'i~ DRIVE THE CHANGE lmluvnýpartnerRenault Tel.: 032/7440 501-.3
c. c. c' '" v v, ,,"é Gen. M. R. Stefsnika 10 I.CO: 34132121

~RENAutt 911 01 Trenèín fC DPH: 5K20203870&3
c :c'

Verejný obstarávatel' :
Centrum Solciálnych služieb - LIP A
Ing. Igor Šumaj, riaditel' CSS - LIP A
Kostolná - Zárieèie 10
91304
IÈO:00227404

Ponuka:

Renault Trafic P ASSENGER

Motor: naftový
Objem: 2,0 dCi
Výkon: 84kw /115 koní Euro 4
Poèet miest : 9
Rázvor : 3 498 mm ( verzia L2HIP2 )
Celková dížka: 5 182 mm
Objem nákladového priestoru : 1,55 m3
Prevodovka : Mechanická 6-st.

Štandardná vÝbava:
Disky kolies z l'ahkej zliatiny 16"
Metalíza
Pack LOOKl (hrnlové svetlomety, dažd'ový a svetelný senzor)
Velúrový po•ah Black Edition
Chrómová hlavica radiacej páky, kontúry ciferníkov a vnútorné otváracie kl'uèky dverí
ABS s EBV a asistenèným systémom brzd
Výškovo nastavitel'né bezpeènostné opierky hlavy na všetkých sedadlách
Výškovo nastavitel'né trojbodové bezpeènostné pásy na predných sedadlách
Airbag vodièa
Airbag spolujazdca s možnos•ou deaktivácie
Boèné a okenné airbagy v predu
Imobilizér
ESP
Boèné posuvne dvere vpravo zasklené s otváratel'ným oknom a zasklená predná l'avá èas•
nákladného priestoru s otváratel'ným oknom
Výklopné zadné dvere zasklené a vnútorné spatné zrkadlo
Vyhrievané zadné sklo a zadný stieraè
Výškovo nastavitel'né sedadlo vodièa s lakt'ovou opierkou
Dvojmiestna lavica pre spolujazdca fixná
Trojmiestne sedadlo v tre•om rade s lakt'ovými opierkami
Trojmiestne sedadlo v druhom rade s lak•ovými opierkami

Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Trenèíne, oddiel: Sro, Vložka èíslo: 922/R
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~'?:;È11;'.':~j,;~;;~:,~ .. . .. .),"'\\';t Renault IRO S.f .0. Autorllovanypredaj a serviS ln. Renault a Daua
~'I;ir;~ DRIVE THE CHANGE lmluvnýp~rtn~;~enault T.el.: 032/7440 501-3

c ;' c G~n. M. R. Stefamka 76 t~O: 34132121
*ENAULT 91101 Trencín tC DPti: SKl0203870S3
c...,cc cc

Výškovo nastavitel'ný volant
Kožený volant
Tempomat s obmedzovaèom rýcWosti
Palubný poèítaè
Kryt batožinového priestoru
Centrálne zamykanie s dial'kovým ovládaním
Elektricky ovládané predné orná
Elektricky nastavitel'né a vyhrievané spatné zrkadlá
Zatmavené boèné a zadné orná
Automatická klimatizácia vpredu a vzadu, s posilneným kúrením a vývodmi vzadu
Automatická klimatizácia vpredu a vzadu,
s pridavným kúrením ( 5 kW ) a vývodmi vzadu
Autorádio s prehrávaèom CD a:MP3 s ovládaním pod volantom
Plnohodnotná rezerva
Osvetlenie batožinového priestoru
Náhradný kl'uè
Alarm
Sada zimných pneumatik a diskov
Povinná výbava

Program údržby pre vozidlo:

Každé 2 roky alebo 30 000 km: - Vypustenie motorového olej a
- Výmena filtra kabíny
- Výmena olejového filtra

Každé 4 roky alebo 90 000 km : - Výmena vzduchového filtra

Každé 4 roky alebo 120000 km: -Výmena brzdovej kvapaliny
- Výmena chladiacej kvapaliny

Každých 6 rokov alebo 160 000 km: - Výmena remeòa a kladiek prislušenstva

Každé dva roky vyèistenie a kontrola klimatizácie.

Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v TrenèÍne, oddiel: Sro, Vložka èíslo: 922/R
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;":!4'\~ Renault IRO !;..r ..0. Autorizovanýpredaj a servis ln. Renault a Daci.-a

:;5;1'.;/1 DRIVETHE CHANGE zmluvnýpa~rtne:~naU.lt T!I.:O32/7440S01-3
'..."~ " Gen.M. R. Stefanlka 70 I.CO: 341321.21

,ftENAULT 91101 Trenèín !( DPH: 5K2020387083
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Záruèné podmienky výrobcu :

Záruka výrobcu: 2 roky / neobmedzená prejazdená vzdialenos•

Záruka na lak: : 3 roky / neobmedzená prejazdená vzdialenos•

Záruka proti prehrdzaveniu : 12 rokov / neobmedzená prejazdená vzdialenos•

Termín dodania od podpisu objednávky :

Štandardný termín dodania vozidla sú dva mesiace.

-- -- -- ~c., - r

{f; IRO s.r.o.

3tefánikova 70, f
" Tel.: 032/744 O~ .~

-"
160:34132121 ~~ """-

REMAULT IÈ "P '. SK20?/ :O'~-,",':c
, -,~ ~_':::' ~:~

Konatel' spoloènd;S1CEeter Žucha

Spracoval :

Tamara Dojèanová

Predajca nových vozidie1

Renault IRQ, s.r.o.

Štefániková 70, 911 01 Trenèín

Tel. : 032/7440501 ,0911196600

tamara.dojcanova.iro@partenr,renault.sk

Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Trenèíne, oddiel: Sro, Vložka èíslo: 922/R


