Kúpna zmluva č. 22102018
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1 Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:
e-mail:

UNICAR, s r.o.
1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
36409022
2020128330
SK2020128330
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2971 4966 Tatra Banka
+421907824592
cujko@unicar.sk

ďalej len „predávajúci“
1.2 Kupujúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Telefón:
e-mail:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
(ďalej len RÚVZ)
Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
00607215
2020580463
IBAN: SK79 8180 0000 0070 0013 7228 Štátna pokladnica
0911236993
lm.osobnyurad@uvzsr.sk

ďalej len „kupujúci“

II. Predmet zmluvy
2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov predmetu zákazky:
Druh:
CPV:

Nové osobné motorové vozidlo
Tovar
34110000-1 Osobné automobily

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Osobný automobil 5-miestny
Táto kúpna zmluva bola vypracovaná v zmysle cenovej ponuky zo dňa 10.10.2018 predloženej predávajúcim
kupujúcemu a na základe vzájomnej dohody kupujúceho a predávajúceho.
2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:
Technické vlastnosti :
Osobný automobil 5-miestny Kia CEED SW 1,4 SILVER + SILVER PACK
Farba: biela
Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
Motor zážihový motor:
1,4 MPi(100), typ motora: štvorvalcový
objem(cm3):
1394
Motor max. výkon (kW, koní/ot./min.): 73/100, max.krútiaci moment (NM/ot./min.): 134/3500
Manuálna prevodovka:
6-stupňová
Farba karosérie:
biela
Druh paliva:
BA95N
Klimatizácia:
manuálna
Objem batožinového priestoru (l) : 625 l
Spotreba kombinovaná (l/100 km) NEDC2.0: 6,1 -6,4 L
Záruka:
7 rokov/150.000 km, resp. 3 roky bez obmedzenia
Autorizovaní servis – sídlo: UNICAR, s r.o., 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš
EURO norma:
EURO 6
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Bezpečnosť:
Airbag vodiča a spolujazdca (s možnosťou deaktivácie)
Predné bočné a hlavové airbagy
Predné a zadné kotúčové brzdy
Protiblokovací systém ABS + Elekt. stabilizačný systém ESC + Asistent pre rozjazd do kopca HAC
ISOFIX uchytenie detskej sedačky
ISG -Štart - stop systém (s výnimkou 1.4 MPi)
Systém sledovania pozornosti vodiča DAA
Automatický asistent diaľkových svetiel HBA
Výškovo nastaviteľné opierky hlavy vpredu a vzadu
Systém udržiavania v jazdnom pruhu LKA
Asistent na predchádzanie čelným zrážkam FCA a systém autonómneho núdzového brzdenia AEB
Snímanie tlaku v pneumatikách TPMS
Imobilizér v kľúči
Bezpečnostné pásy s výškovým nastavením
Interiér:
Posilňovač riadenia s variabilným prevodovým pomerom
Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu
Vnútorné kľučky dverí chrómové
Stropné osvetlenie predných sedadiel s odkladacím priestorom na okuliare
Stropné osvetlenie zadných sedadiel
Osvetlenie vonkajšieho priestoru nastupovania
Osvetlenie batožinového priestoru
Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom
Pozdĺžne a výškovo nastaviteľný volant
Flexibilné dno batožinového priestoru
Háčik na zavesenie predmetov v batožinovom priestore
Kožou potiahnutý volant a hlavica radiacej páky
Slnečné clony čelné s integrovaným zrkadlom
Manuálna klimatizácia
Zobrazovanie údajov palubného počítača na 3,5 palcovom LCD displeji
Manuálne prepínateľné vnútorné spätné zrkadlo (režim deň a noc)
Palubný počítač
Ukazovateľ nedostatku kvapaliny v ostrekovačoch
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Elektrická zásuvka - vpredu
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Delenie zadných sedadiel v pomere 60:40
Látkové čalúnenie
Exteriér:
Tónované čelné sklo a sklá predných dverí
Zadný spoiler s integrovaným LED brzdovým svetlom
Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Čelná maska chladiča matná čierna, svetlé chrómové olemovanie
Nárazníky vo farbe karosérie
Vonkajšie kľučky vo farbe karosérie
Tónované zadné sklo a zadné bočné okná
Čierne lemovanie bočných okien
Predné Aero stierače
16" oceľové disky kolies s ozdobnými krytmi
Dojazdové rezervné koleso
Vyhrievané trysky ostrekovačov predného okna
Zadné parkovacie senzory
Predpríprava na ťažné zariadenie - káblový zväzok
Strešné lyžiny
Halogénové stretávacie svetlomety so statickým prisvecovaním zákrut
Svetelný senzor (automatické prepínanie medzi dennými a stretávacími svetlometmi)
LED denné svietenie
Predné hmlové svetlomety
Multimédiá:
Bluetooth handsfree sada
Klúč s diaľkovým ovládaním, podsvietenie spínacej skrinky
USB nabíjačka - v prednej priehradke
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Predný držiak na poháre
Rádio s 5" LCD displejom
Reproduktory v predných a zadných dverách + výškové reproduktory
Výstupy AUX a USB
Ovládanie rádia na volante
Vyhrievané predné sedadlá
Vyhrievaný volant

III. Zmluvné podmienky
3.1 Miesto dodania predmetu zmluvy: osobné prevzatie kupujúcim na adrese sídla dodávateľa uvedenej v tejto
kúpnej zmluve, spolu so zaškolením max. 2 osôb v rozsahu max. 1 hod
3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy: do 30.11.2018
3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia: 1 ks
3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú Všeobecné predajné podmienky predávajúceho pre predaj
nových motorových vozidiel priložené k tejto zmluve. Kupujúci svojim podpisom zároveň potvrdzuje, že tieto
podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a akceptuje ich.

IV. Zmluvná cena
4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH:
12.000,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00%
2.400,00 EUR
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14.400,00 EUR
4.4 Platobné podmienky: Platba po dodaní tovaru, splatnosť faktúry minimálne 30 dní.

V. Záverečné ustanovenia
5.1 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.
5.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5.3 Predávajúci vystupujúci v pozícii veriteľa sa zaväzuje, že nepostúpi pohľadávky voči objednávateľovi
vystupujúcemu v pozícii dlžníka podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že si je
vedomý toho, že právny úkon, ktorým budú postúpené jeho pohľadávky ako veriteľa v rozpore s dohodou
s objednávateľom ako jeho dlžníkom podľa predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatný.

Predávajúci:
UNICAR, s r. o., 1. mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: Peter Brtáň – konateľ

..........................................................

V Liptovskom Mikuláši dňa ............................

Kupujúci:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
Zastúpený: MUDr. Gabriela Guráňová, generálna tajomníčka služobného úradu

..........................................................

V Liptovskom Mikuláši dňa ............................
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