
uzavretá v z mysle ,  4fl9. *  n m 4 S 5

'orenä medzi: P m d ^ s a T ^  513/1991 » •  v znení neskorí,ch

Obec Dlhé Kičovo

uzatvorená medzi:

Kupujúci.-
Obchodné meno: O b e c  M h A  n »

Sídlo: Obecný  úrad, D l h l t  S S ľ  no 
Zastúpený: Andrej Kulik star . 13 Sačurov 
IC?: 00 332 356 ’ 1 obce Dtoé KJČovo
D IČ : 2020640974 
Bankové spojenie:
Číslo úč*"- 
IBAN: {
Telefón: 057/4882491 
Fax: 057/4882490 
E -m a il:  obec&dlheklrnvn ^

a

Predávajúci:

Obchodné meno: PGT s.r.o 
Adresa: Petrovianska 38/A 
Zastúpený; Ing. Františka Štefanková 
rravna forma: spol. s r. o.
p í s a n ý  v v Obchodnom remstw n i _ snéh p v ,
Bankové spojenie:' resov, Oddiel: Sro, vložka č. 13901/P
Číslo účtu:
IČO: 36483516 
DIČ:
IČ DPI
Tel.: 0905 723 950 
e-mail: predaj@pgt.sk

Preambula

Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania -  
podlimitná zákazka -  výzva na predkladanie ponúk.

Čl.I 
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy j e dodanie dodávka 1 kus špeciálneho osobného motorového vozidla so 
zdvíhacou plošinou vrátane dopravy do miesta dodania a zaškolenia obsluhy. Predmet zmluvy je  
podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 1, ktorá je  neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

1.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom v CL I. bod 1.1 
zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet klipy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podlá Cl. II. tej io

T ffill 'l .
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ČI. II 
Kúpna cena

2.1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa ČI. I. je  stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov ako cena maximálna.

2.2. Cena je  vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov.
2.3. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa ČI. I. bod 1.1 zmluvy:

2.3.1. cena bez DPH 22.736,66 €
2.3.2. DPH 4.547,33 €
2.3.3. cena spolu s DPH 27.284,00€

2.4. Bližšia špecifikácia ceny, spracovaná podľa špecifikácie uvedenej v časti C) bod 8. súťažných 
podkladov, ktorá bola predmetom cenovej ponuky, tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto 
zmluvy.

ČI. III
Čas plnenia a miesto dodania

3.1. Čas plnenia tejto zmluvy je  stanovený na dobu do 45 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

3.2. Zmluvný termín uvedený v ČI. III, bod 3.1 zmluvy je  termín najneskoršie prípustný 
a neprekročiteľný s výnimkou zásahov spôsobených vis maior.

3.3 Predávajúci dodá predmet kúpy do objektu: Obecný úrad, Dlhá č. 173/84, Dlhé Klčovo, 
parkovisko.

ČI. IV
Platobné a fakturačné podmienky

4.1. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa ČI. II zmluvy na základe riadneho 
plnenia predmetu zmluvy podľa ČI. I tejto zmluvy.

4.2. Predávajúci nemá nárok na uhradenie preddavku.

4.3. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu kúpy na základe 
faktúry vystavenej predávajúcim. Prílohou faktúry bude dodací list.

4.4. Fakturácia bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy podľa čl. VII.

4.5. Faktúra je  splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

4.6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti 
daňového dokladu. Dôvod vrátenia je  kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu 
doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť nová 30 dňová 
lehota splatnosti.

Čl. V
Zabezpečenie záväzkov

5.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa Čl. IV vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť 
úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
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5.2. V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy má kupujúci právo 
uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý začatý deň 
omeškania z kúpnej ceny.

Čl. VI
Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1 Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy dohodli na :
a) dodaní Predmetu kúpy do 45 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy Kupujúcemu podľa článku 

III. tejto Zmluvy;
b) mieste dodania Predmetu kúpy, ktorým bude sídlo Kupujúceho;
c)spísaní Preberacieho protokolu o dodávke; preberací protokol musí obsahovať informácie 

o splnení dodávky v rozsahu určenom v článku I. a dátum úplného dodania Predmetu 
kúpy;

d) dohode, že nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy na Kupujúceho odovzdaním 
Predmetu kúpy v mieste dodania;

6.2 Predávajúci sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje :
a) dodať Predmet kúpy Kupujúcemu s odbornou starostlivosťou, v stave podľa kúpnej 

zmluvy a objednávky;
b) riadne oboznámiť Kupujúceho s obsluhou Predmetu kúpy, poskytnúť Okupujúcemu 

informácie súvisiace s použitím a údržbou Predmetu kúpy, písomné návody na obsluhu a 
inštrukcie, pokyny, technické normy slúžiace alebo patriace Predmetu kúpy;

c) zaplatiť Kupujúcemu zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý 
aj začatý deň omeškania s dodaním Predmetu kúpy;

d) oboznámiť Kupujúceho s príslušnými bezpečnostnými predpismi a prevádzkovými 
predpismi vzťahujúcimi sa na Predmet kúpy;

e)prevziať zodpovednosť za vady Predmetu kúpy, ktoré bude mať v čase dodania a vady 
vzniknuté v záručnej dobe;

f) poskytnúť záruku k Predmetu kúpy Predávajúcemu v dĺžke trvania 24 mesiacov odo dňa 
dodania Predmetu kúpy;

g) poskytovať servisné služby počas prevádzky Predmetu kúpy pri vykonávaní údržby 
a/alebo servisu Predmetu kúpy v záručnej dobe aj mimo poskytnutej záruky :
• sídlo a kontaktné údaje servisu : PGT s.r.o. Petrovianska 38/A , 080 01 Prešov.
• časová dostupnosť servisu od nahlásenia servisnej udalosti : nástup na servis do 48 

hodín;
6.3 Kupujúci sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje :
a) prevziať od Predávajúceho Predmet kúpy dodaný v súlade s touto Zmluvou;
b) poskytnúť Predávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť pri dodaní Predmetu kúpy;
c) zaplatiť Predávajúcemu zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za 

každý aj začatý deň omeškania s platbou za Predmet kúpy.

Čl. VII 
Prevod práv

7.1. Okamihom dodania predmetu kúpy podľa Čl. I tejto zmluvy je  podpísanie a prevzatie predmetu 
kúpy kupujúcim.

7.2. Okamihom dodania prechádza z predávajúceho na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu 
kúpy a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.
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Čl. VIII 
Zodpovednosť za vady

8.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa Čl. 1 tejto zmluvy má v čase prevzatia 
zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť 
jeho využitia.

8.2. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, 
ak boli spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným 
výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.

8.3. Ak predávajúci poruší ustanovenia tejto zmluvy, kupujúcemu vzniká nárok na náhradu škody, 
ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

8.4. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe.

8.5. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je  neodstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať 
náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu vyhotoveného 
a podpísaného zmluvnými stranami.

8.6. Záručná doba je  24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia tovaru.

Čl. IX 
Zánik zmluvy

9.1. Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná strana môže 
od zmluvy odstúpiť.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior, ktorých dôsledkom 
je  nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre okamžité odstúpenie od 
zmluvy.

Čl. X
Záverečné ustanovenia

10.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a Občianskeho zákonníka.

10.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu a musia byť 
podpísané zmluvnými stranami.

10.3. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom 
rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola 
podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

10.4. Zmluva je  vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 2 
rovnopisy.

10.5Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Kúpna zmluva je  účinná 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Túto skutočnosť oznámi kupujúci predávajúcemu na 
jeho e-mailovú adresu uvedenú v článku I.

10.6 Zoznam poddodávateľ je  uvedený v prílohe č. 2. V prípade zámeru realizovať nástup nového 
poddodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného poddodávateľa je  zhotoviteľ povinný 
min. 5 pracovných dní vopred písomne informovať objednávateľa o nástupe poddodávateľa na plnenie

Nákup špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na prepravnú službu
Obec Dlhé Klčovo

Kúpna zmluva

Strana 4 z 8



Nákup špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na prepravnú službu
Obec Dlhé Klčovo

Kúpna zmluva

predmetu zrnluvy a súčasne predložiť čestné vyhlásenie, že pododávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase 
plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávam 
v znení neskorších predpisov.

Kupujúci Predávajúci

V Dlhom Kičove, dňa V Prešove, dňa 7.9.2015.

Andrej Kulik Ing. Františka Štefankc
Starosta konateľ

Prílohy:
č. 1 Technická špecifikácia špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou 
č. 2 Zoznam poddodávateľov s uvedením plnenia, ktoré vykonajú na plnení zmluvy a čestné

vyhlásenie, že každý pododávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti

podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
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Prílohy: č. 1 Technická špecifikácia

Značka a obchodný názov . Peugeot Expert 
Typ/Variant/Verzia: Tepee 
Výrobca vozidla : Automobiles Peugeot 
Typ a výrobca plošiny : Dhollandia

Úroveň kvality predmetu zákazky: ( nové )

Motor: 2,0 Hdi 
Prevodovka: 6. St. manuálna 
Zdvihový objem motora (cm3): 1998 
Výkon motora (kW): 94 
Točivý moment (Nm pri ot/m): 320/2000 
Objem nádrže (1): 80
Objem batožinového priestoru(dm3): 1 400 litrov 
Emisie C 02 (g/lOOkrn): 172 
Základná výbava:
9 - miestna verzia
Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá + elektricky sklopné 
Elektrické ovládanie predných skiel (sekvenčné pri vodičovi)
Odkladacia polica pod strechou 
Otvárateľné bočné posuvné okná v 2. rade 
Palubný počítač 
Pevné bočné okná v 3, rade
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo pre vodiča 
Výškovo a osovo nastaviteľný volant 
Elektronicky imobilizér 
Parkovací asistent.
Tónované sklá 
ABS + ESP + AFU 
Airbag vodiča a spolujazdca
Akustická a vizuálna kontrola nezapnutého bezpečnostného pasu vodiča
Centrálne uzamykanie na diaľkové ovládanie
Variabilný posilňovač riadenia
Hmlové svetlomety
Manuálna klimatizácia
Zadné výklopné presklenné dvere + vyhrievané okno + stierač
Kryt batožinového priestoru
Detekcia poklesu tlaku pneumatík
Pravé bočné dvere - presklené a posuvné
automatické uzamknutie pri rozjazde vozidla
Rádio CD MP3 + ovládanie pod volantom

Ďalšie požiadavky na výbavu a špeciálnu úpravu vozidla a záručné podmienky:
Farba -  modrá
Dve zdvíhacie ramená a hydraulické piesty
Oceľový rám platne s protišmykovými profilmi
Platňa z oceľového pletiva s automatickou zarážkou na špici
Štandardné dĺžky platne: 1 080 mm, 1 150 mm, 1 350 mm
Šírka platne: 820 mm
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Plošina musí spĺňať smernicu 2006/42/ES 
Automatické skladateľné bezpečnostné madlá ľavé a pravé 
Elektrické blikacie svetlá na oboch zdvíhacích ramenách 
Pohonná jednotka s ručnou pumpou a núdzovým tlačidlom 
Povrchová úprava: polyesterové práškové lakovanie 
Ovládanie spúšťania a zdvíhania na madle 
Ovládanie na diaľkovom ovládači so špirálovým káblom 
Nosnosť plošiny : 350 kg
Kotviaci systém pre invalidné vozíky - za pomoci dráhy v podlahe s možnosťou preprav)' osoby na 
ňom.
Podlaha do ložného priestoru v zmysle uplatnenia zákona č 725/2004 Z.z. a stanoviska ŠDU 
Kompletná homologizácia nadstavieb a povolenia 
SH -  zapísané ako invalidné so zápisom do OEV
Vozidlo musí spĺňať ISO 10 542 a zároveň smernicu 9221/ES alebo nariadenie rady EÚ 1230/2012 
Povinná výbava vozidla (lekárnička s povinným obsahom, výstražný trojuholník, bezpečnostná 
reflexná vesta, atď.)
Protokol o skúškach prestavby vozidla z poverenej technickej služby overovania vozidiel.
Zápis do TP zabezpečí predávajúci
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Údaje doplní uchádzač podľa svojej ponuky a požiadaviek verejného obstarávateľa

Kupujúci Predávajúci

V Dlhom Klčove, dňa V Prešove, 7.9.2015

Andrej Kuli!
Starosta

j K 077 !É\

Ing. Františka Štefa 
konateľ

trôímk/
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Príloha : č. 2 Zoznam poddodávateľov s uvedením plnenia, ktoré vykonajú na plnení zmluvy
a čestné vyhlásenie

Poddodävateľ č. 1 - IZOTRANS, s. r. o., Strojnícka 9, 08006 Prešov, IČO: 31721753 -  dodávka 
a montáž plošiny

Čestné vyhlasujeme, že pododávateľ IZOTRANS, s. r. o., Strojnícka 9, 08006 Prešov, IČO: 31721753 
spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

V Prešove, dňa 7.9.2015

Ing. Vladimír Jericko 
konateľ IZOTRANS/ s. r .o.

V Prešove, dňa 7.9.2015

.......... •••••••..... .............U 4
Ing. Františka Štefar}ko\ 

konateľ PGT s.r.o.
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