
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201632905_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, 90028 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

42128919

0917563076

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK4802000000002859925355

SK2020464952

2020464952

31583466

Fiľakovská 24 , 98401 Lučenec, Slovenská republika

NICHOLTRACKT, s.r.o.

+421474331155

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

II. Predmet zmluvy

Názov: Kúpa nových zimných radiálnych pneumatík

pneumatikyKľúčové slová:

34351100-3 - Pneumatiky pre motorové vozidlá; 34350000-5 - Pneumatiky na ľahkú záťaž a
pneumatiky na vysokú záťaž; 34351000-2 - Pneumatiky na ľahkú záťaž; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Kúpa a dodávka nových zimných radiálnych pneumatík na osobné motorové vozidlo Dacia Sandero•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

4ksZimné pneumatiky na Dacia Sandero

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Debica NAVIGATOR 2 alebo ekvivalentýZimné pneumatiky na Dacia Sandero

Rozmery: 195/65 R 15Zimné pneumatiky na Dacia Sandero

Index rýchlosti: TZimné pneumatiky na Dacia Sandero

Index únosnosti: 91Zimné pneumatiky na Dacia Sandero
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Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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

Pneumatiky musia byť nové - nie protektory

Pneumatiky musia byť schválené na prevádzku v krajinách EÚ s rokom výroby 2016

Dodávateľ oznámi objednávateľovi po uzavretí zmluvy písomnou formou, mailom do 2 pracovných dní rozpis jednotlivých cien tovaru
s DPH a bez DPH

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BratislavskýKraj:

SenecOkres:

Ivanka pri DunajiObec:

SNP 30Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

03.11.2016 08:13:00

Jednotka: celok

Požadované množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 129,00 EUR4.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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Dodávateľ:
NICHOLTRACKT, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 21.10.2016 09:06:00

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2
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