Kúpna zmluva č . Z201722067_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

l. Zmluvné strany
1.1

Objednávate ľ:
Obchodné meno:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Sídlo:

Svätoplukovo nám.4, 95053 Nitra, Slovenská republika

ICO:

00164895

DIC:

2021246623

IC DPH:

1.2

Císlo ú čtu:

SK1281800000007000310609

Teiefán:

0907 786 815

Dodávatel:
Obchodné meno:

TT-CAR, s.r.o.

Sídlo:

Nitrianska cesta 20, 91700 Trnava, Slovenská republika

i Čo:

34147101

DI Č :

2020394728

i Č DPH:

SK2020394728

Č íslo ú čtu:

SK5331 000000004220204900

Telefán:

0915792162

11. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.2

Názov:

Osobný automobil

Klú čové siová:

5 miestne motorové vozidio

CPV:

34100000-8 - Motorové vozidlá

Druh/y:

Tovar

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Preprava osáb a tovaru

2.3

L

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

chnické vlastností

Jednotka

-

1MinirnUrn

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakterístika

Počet miest na sedenie

5

Farba
Pohon

nemetalická (biela)
-

-

predná náprava

Motor
zdvihový objem

min 1598 cm3

počet valcov

4

výkon

min. 75 kW

krútiaci moment

min. 156 Nm

spotreba priemer

max. 6,4 L / 100 km

emisie CO2

max. 145 g/km
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-

Maximurn

IPresne

palivo

--

-

benz ĺn

emisná norma

EUR06

stoplštart technol6gia

áno

Prevodovka

manuálna 5-stup ňová

Hmotnosti
maximálna povolená hmotnost

1 800 kg

maximálne užitočné zaťaženie

min. 525 kg

maximálna hmotnos ť brzdeného prívesu

min. 1 200 kg

Rozmery vozidla
dlžka

max. 4 370 mm

objem palivovej nádrže

min. 50 L

objem batožinového priestoru

min. 800 L

2.4

Osobitné požiadavky na pinenie:

min. 1 5
R
7
ABSE SP,
airbag vodi ča, airbag spolujazdca, bo čné airbagy
centrálne uzamykanie s dialkovým ovládan ĺ m v k ľú či
imobilizér
automatické rozsvietenie svetiel pri naštartovaní alebo denné svietenie
predné hmlovky
asistent pre rozjazd do kopca
palubný počitač
posil ňovač riadenia
poťahy sedadiel tmavej farby
manuálna klimatizácia
elektrické ovládanie okien vpredu
elektricky nastavite ľné a vyhrievané spätné zrkadlá
autorádio z výroby (zabudované) MP3 / USB / Bluetooth
výškovo nastavite ľný volant a sedadlo vodi ča
Dopinková výbava
rezervné koleso pinohodnotné
pozdlžne strešné lyžiny
tempomat
zadné parkovacie senzory s vypina čom
Prislušenstvo
povinná výbava (lano, vesta, trojuholník, lekárni čka)
sada plechových diskov
sada zimných pneumatík
vani čka do batožinového priestoru
deliaca mreža - demontovatelná
ťažné zariadenie
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gumové koberce
predné a zadné zásterky

5 rokov/ 100 000 km

2.5

Príiohy opisného formulára Zmluvy:

111. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto pinenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Nitra

Obec:

Nitra

Ulica:

Svätoplukovo nám.4

Čas / lehota pinenia zmluvy:
19.05.2017 10:20:00 - 16.08.2017 10:21:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného pinenia:
Jednotka:

zákazka

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán pod ľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, ú činná zo d ňa 1.2.2017 , ktorétvoria neoddelite ľnú prilohu tejto Zmluvy.

lv.

Zmluvná cena

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 10 000,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 12 000,00 EUR

V. Závere č né ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným späsobom v rámci Elektronického kontrakta čného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronickéhotrhoviska verzia 3.1, ú činná zo d ň a 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu č . 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnost d ň om jej uzavretia a ú činnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úpinú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Ved ľajšie 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 Uradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné menit a dopl ň ať za podmienok stanovených pr ĺ slušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a č íslovaného dodatku podp ĺsaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickéhotrhoviska verzia 3.1, ú činná zo d ň a 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet]OpetfverejnyDetail/

V Bratislave, d ňa 17.05.2017 10:58:01
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Objednávatel:
Divadio Andreja Bagara v Nitre
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupova ť Objednávatela v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
TT-CAR, s.r.o.
konajúci prostrednictvom osoby poverenej zastupovat Dodávatela v rámci elektronického trhoviska
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