ZMLUVA NA DODANIE TOVARU

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

l.
Zmluvné strany

Kupujúci:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre,
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
Jánom Greššom, riaditel'om
Štátna pokladnica
00164895

(

(objednávatel' nie je platcom DPH)
(ďalej len "kupujúci")

Predávajúci:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:
Zapísaný v OR:

BMe, spol. s.r.o.
Miroslav Zicháček, Dis., riaditeľ, koná na základe
splnomocnenia konateľov zo dňa 03.02.2014
31445942
SK2020406289
ČSOB, a.s.

CEKOSKBX
Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.990/N

II.
Preambula
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podlimitnej zákazky podl'a § 100 až 102 zákona Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého platným
víťazom sa stal predávajúci.

III.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je nákup 1 (jeden) ks nákladného motorového vozidla pre
Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra - bližšia špecifikácia
v prílohe tejto zmluvy
Názov predmetu zmluvy je: Nákladné motorové vozidlo.
IV.
Dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy podl'a čl. III. tejto zmluvy do 4 mesiacov od
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Presný deň dodania oznámi predávajúci kupujúcemu písomne najneskôr 3 pracovné dni
vopred. Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy v uvedenom termíne prevziať
Miestom dodania predmetu zmluvy je: Divadlo Andreja Bagara v Nitre,
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
3.

Spolu s predmetom dodania budú kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady
o užívatel'ská
príručka (návod na ošetrovanie
alebo
údržbu) s technickými
parametrami,
o faktúra a dodacie listy.
o Záručný list

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

V.
Kúpna cena
1. Kúpna cena bola stanovená
18/1996 Z. z. o cenách takto:

dohodou zmluvných

strán v zmysle zákona

Názov tovaru
Bez DPH
Nákladné motorové vozidlo:
EuroCarqo 75E19/P

Cena v EUR
DPH

58.167,- EUR

11.633,- EUR

osemsto € s DPH

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

3.

č

sDPH

Iveco

Slovom: šesdesiatdeväťtisíc

2.

NR SR

Dohodnutá kúpna cena je stanovená

v čase podpisu tejto zmluvy.

Kúpna cena je splatná do 30 dní od doručenia faktúry.

69.800,- EUR

VI.
Možnosť a spôsob úpravy ceny
1. Cenu tovaru nie je možné meniť.

VII.
Možnosť odmietnuť prebratie tovaru
Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania
deklarovanej pri podpise tejto zmluvy, pokial' sa zmluvné strany nedohodnú inak.

kvality

VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný:
a) Dodať predmet kúpy kupujúcemu riadne a včas, v dohodnutom termíne,
v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite a výbave
b) Predmet kúpy protokolárne odovzdať poverenému zástupcovi kupujúceho
v mieste dodania.
2.

Kupujúci je povinný:
a) Prevziať predmet kúpy v deň určený predávajúcim v oznámení podl'a článku
IV. ods. 1 zmluvy s výnimkou prípadu podľa článku VII.
b) Riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. ods. 1 zmluvy podl'a
skutočne nakúpeného množstva jednotlivých druhov tovaru

IX.
Sankcie
1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné
sankcie:
a) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu kúpy má kupujúci voči
predávajúcemu nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02 % z hodnoty podl'a
dodacieho listui predmetu kúpy za každý deň z omeškania. Zaplatením
zmluvnej sankcie nezaniká nárok kupujúceho pre prípadnú náhradu škody
b) Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok
na úrok z omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatenej ceny za každý deň
omeškania

X.
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo

škody na veci

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

2.

Nebezpečenstvo škody na veci, napríklad poškodenie, odcudzenie a podobne prechádza
na kupujúceho momentom jeho protokolárneho prevzatia podl'a článku IV. bod 4 tejto
zmluvy.

Xl.
Zodpovednosť za vady a záruka
1. Zodpovednosť za vady a záruka platí v prípade výskytu chýb z dôvodu chybného
materiálu, alebo chybného spracovania. Záručná doba na predmet zmuly je 24 mesiacov.
Záruka sa riadi záručným prehlásením výrobcu a jej rozsah je popísaný v servisnej
knižke.
2

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené: mechanickým poškodením, neopatrným
zaobchádzaním, bežným opotrebením, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma) a inými
neodbornými zásahmi.

3. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené v tejto zmluve má tovar vady. Za vady
tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva a vady v dokladoch
potrebných na jeho riadne užívanie.
4. Predávajúci
zodpovedá
za vadu, ktorú má tovar v okamihu,
keď prechádza
nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po
tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú
dotknuté.
5. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkol'vek vadu, ktorá vznikne po dobe uvedenej
v predchádzajúcom odseku, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

XII.
Záručný a pozáručný servis
Predávajúci poskytuje záručný servis 2 roky, pozáručný servis po celú dobu životnosti
predmetu zákazky. Predávajúci vybavuje reklamácie kupujúceho v reklamačnej dobe
spôsobom zodpovedajúcim príslušným ustanoveniam obchodného zákonníka

XIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto
zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka nakol'ko ide o vzťah subjektov,
ktorý spadá pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka.
2. Zmluvu je možné meniť alebo doplňať len formou písomných
odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.

dodatkov,

obojstranne

3. Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci štyri
a predávajúci jedno vyhotovenie

4.

Predávajúci súhlasí s podmienkami
obstarávatel'om ktorej sa stal víťazom.

verejného

obstarávania

5. Zmluva

nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami
nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho.

určenými

verejným

a účinnosť

dňom

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na
znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Nitre, dňa

/, .j

~

2014

V Nitre dňa

~

~

2014

....

......
Ján Greššo
riaditel' DAB v Nitre

Miroslav Zicháček Dis.
riaditel'

Príloha k zmluve
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

IVECO EuroCargo MLL 75 E 19/P Tector, rázvor 4.815mm
Viacúčelový podvozok Eurocargo pre cestnú dopravu. Legislatívna celková hmotnosť vozidla 7.49
t.Rám z vysokopevnostnej ocele. Tuhé nápravy. Optimalizovaný pre nosnosť podvozka 4200 kg ,
Hnacia zadná náprava, jednoduchý prevod, 4x2. Príprava pre montáž nadstavby.
1. Základné technické údaje
- motor:
Pŕeplňovaný vznétový radový čtyŕválec F4AFE411C. Vysokotlaké pŕlrné vstŕikovánl Common Rail,
Z.rozvod OHV 16V. 4485cm3. HI-eSCR. Turbodúchadlo s obtokovým ventilom Wastegate a
madzichladičom. Autodiagnostika.Max. výkon 137 kW/2500 ot/min. 680 Nm/1250-2000 ot/min.
mot.brzda 87kW/ 3000 ot/min.
- prevodovka:
Plne mechanicky synchronizovaná vzduchom radená 6-stupňová 2-hriadeľová prevodovka s radením
na prístrojovej doske 6+R.Suchá jednokotúčová spojka s prítlačnou tanierovou pružinou, automatické
vymedzenievôle. Midiservo.Prevodové pomery: 6.58-3.60-2.12-1.39-1.00-0.78/
R6.06. Stály prevod
nápravy 3.58.
- brzdy:
kotúčové na prednej aj na zadnej náprave, dvojokruhové s posilovačom, ASR (vr. ABS,EBL)
- podvozok:
rámový, na zadnej náprave dvojmontáž kolies
- pruženie:
parabolické pružiny na prednej náprave, na zadnej náprave ECAS pneumatické
- farba kabíny:
biela
- kabína:
Spacia kabína, vnút. šírka 1900 x dlžka 2115 mm, odpružená 4 jednotkami. Svetlosť priestoru vzadu
400 mm nad priečne priechod nou podlahou.Zabudovaný úložný priestor prístupný 2 vonkajším
bočnými dvierkami a z vnútra kabíny. Dve samostatné sedadlá. Volant vľavo s nastavením výšky a
sklonu.
dlhá / 1 + 2 prepravovaných osôb,2 lôžka/
- pneumatiky:
215/70 R17,5
- výbava:
servoriadenie
el. nastavovanie svetlometov
termoštartér
bezpečnostné pásy
predné zásterky
opierky hlavy
vyhrievanie palivového filtra
200 It palivová nádrž
dig. tachograf 2 vodiči
mechan. odpojovač batérie
2 zakladacie kliny
2x autobatérie 120Ah
elek. vyhrievanie zrkadiel
elek. nastavovanie zrkadiel
motorová brzda
imobilizér v klúči
vysušovač brzdového vzduchu
hliníkové vzduchojemy
vzduch. odpruž. sedadlo vodiča
4 rozšírené spät. Zrkadlá 2500mm
elektr. sťahovanie okien
palubný počítač
nezávislé kúrenie
70A alternátor
priečinok na dokumenty
360ccm kompresor
hmlové svetlá
centrálne zamykanie
tempomat
integrovaná klimatizácia
uzávierka diferenciálu
strešné okno
rolety na bočných oknách
autorádio + CD s ovládaním na volante
optimalizátor denného svietenia
omedzovač rýchlosti 90 km/hod
Euro VI emisná norma
vzduchový kompresor 225 cm3
Štítok nápravových zaťažení 3200-5200kg
nasávanie vzduchu bez šnorchla

2 lôžka v kabíne
rezervy na boku + rezerva
Nádrž AdBlue 301vyhrievaná
Výfuk vyvedený doľava
Bezpečnostné pásy sedadiel
Zadný oceľový nárazník
Pefový filter v saní kab
Predohrev nasávania
Spacia kab s vysokou strechou XXl
Vonkajšia slnečná clona
Akustická signalizácia spiatočky
Predné blatníky a nárazník vo farbe

manuálne hydraulické sklápanie kabíny držiak
popolník + zapafovač
Predný nárazník kompozit
hlučnosť CE 92/97
hydraulický hever
farba pod v a plastov čierna + Tectyl
tónované okná
menič napätia 24/12 V
dvojsedadlo spolujazdca so stolíkom
elektrické strešné okno
tlakové ostrekovače svetiel
ochranný štít chlad iča a olej vane

- Nadstavba:
rahká hliniková nadstavbaVnútorné rozmery nadstavby: dlžka 6500 mm, šírka 2 480 mm, výška 2 600mm (výška je variabilná)
Pomocný rám
Spodný rám je skladaný s hliníkových priečnikov.
Pružinové úchyty v prednej časti rámu.
Podlaha
Podlaha je vyrobená z vodovzdornej protišmykovej preglejky hrúbky 18 mm, skrutkovaná do
spodného rámu, utesnená silikónom.
Okopový plech na podlahe do výšky 250 mm.
Panely
Bočne steny nadstavby sú vyrobené z tenkého hliníkového plechu lakovaného v bielej farbe.
( tzv. skladačkový systém - každá strana nadstavby sa dá zvlášť vymeniť ).
Strecha nadstavby je vyrobená s priečnych omega profilov na ktorých je po celej dlžke a šírke
položený laminát - celá strecha prepúšťa svetlo.
Klemové prevedenie - povrch panelov je hladký, na povrchu niesu vidieť spojovacie nity.
Vnútorný obklad
Vnútorná strana panelov je bednená pásmi preglejky.
(hrúbka preglejky 6 mm ).
Zadné dvere
Zadné dvojkrídlové dvere, uzávery zapustené nerezové, rám dverí lakovaný, otváranie dverí
o 270 o . Kovanie je vnútorné tyčové - nerezové, uzamykateľné zabudovaným zámkom vo
dverách.
Pri otvorených dverách sa krídla zaisťujú pákovými aretáciami umiestnenými pod nadstavbou.
Doplnky
Vnútorné osvetlenie nadstavby -3 x svetlo na strope nadstavby.
Schodík pod zadnými dverami.
Bočné hliníkové profily proti podbehnutiu - vyklápateľné.
Blatníky, zásterky, pozičné osvetlenie LED diódové.
Plastová skrinka na náradie 120 L.
Obklad kobercom na bočných obkladových lištách
Váha nadstavby
6 500 mm - cca. 1.250 kg + hydraulické čelo Dhollandia 365 kg
- hydraulické čelo Dhollandia:
( 1000 kg I výška plošiny 1600 mm )
ovládanie špirálovým káblom
celohliníková platňa
zasúvateľná pod rám vozidla
plošina je rozdelená na dve časti 650 + 850 mm
čelo slúži ako nárazník vozidla
Montáž
Výstražné vlajky

- záručné podmienky:
Podvozok IVECO EuroCargo EC75E19P :2 roky na
vozidlo ako celok s obmedzením na
200.000 km.

