
Kúpna zmluva č. Z201924473_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Sídlo: Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 00634905
DIČ: 2020563754
IČ DPH: SK2020563754
Číslo účtu: SK61 8180 0000 0070 0048 1029
Telefón: 0435801499

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Auto Becchi, s. r. o.
Sídlo: Pri Celulózke 3631, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 44624948
DIČ: 2022757682
IČ DPH: SK2022757682
Číslo účtu:
Telefón: 0903 602 106

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitné vozidlo
Kľúčové slová: osobné motorové vozidla - sanitné
CPV: 34114121-3 - Sanitky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Sanitné vozidlo

Funkcia

Sanitné motorové vozidlo na prepravu pacientov

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nové nejazdené osobné motorové vozidlo - presklená 
dodávka ks 1

Výkon kW 100

Objem motora cm3 2200

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Farba karosérie biela

prevodovka manuálna, 5 stupňová

palivo diesel

emisná norma EURO 6

Výbava vozidla : centrále  zamykanie s diaľkovým 
ovládaním, elektrické ovládanie predných okien vyžaduje sa

- elektricky ovládané, vyhrievané spätné zrkadlá, 
príprava na autorádio + reproduktory + autorádio s CD vyžaduje sa
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- pevná deliaca priehradka s  priezorom do nákladného 
priestoru vyžaduje sa

- dvojmiestna lavica v kabíne vodiča s trojbodovými 
pásmi vyžaduje sa

- elektronicky stabilizačný systém ESP+ASR+EBD+LAC 
(kontrola nákladu) + HBA (hydraulický systém kontroly 
proti prevráteniu) + Hill Holder

vyžaduje sa

- airbag vodiča, presklené zadné dvere, posuvné pravé 
presklené bočné dvere (pevné okno) vyžaduje sa

- posilovač riadenia, svetlá na denné svietenie, 
plnohodnotná rezerva vyžaduje sa

- klimatizácia manuálna vyžaduje sa

Sanitná výbava : sanitná a zvuková signalizácia - LED 
svetelná rampa, štvortónová siréna GES 110, zadný 
LED maják,

vyžaduje sa

- vonkajšie  označenie vozidla podľa vyhlášky, na 
dverách označenie prevádzkovateľa, po obvode vozidla 
pás široký 120 až 300 mm vo farbe signálna červeň, 2x 
esckulap 300 mm

vyžaduje sa

- osvetlenie ambulantného priestoru LED, vyhľadávací 
svetlomet v zadnej časti vozidla s vypínačom vyžaduje sa

- skla v ambulantnom priestore do 2/3 matované vyžaduje sa

- teplovzdušné kúrenie vozidla nezávislé vyžaduje sa

vyrovnanie a spevnenie podlahy vyžaduje sa

- antistatická, protišmyková podlaha s antikorovým 
olištovaním vyžaduje sa

- tepelná a zvuková izolácia celého ambulantného 
priestoru vyžaduje sa

- vystuženie karosérie, celkový vnútorný obklad stien a 
stropu umývateľným a dezinfikovateľným materiálom vyžaduje sa

- nosidlá s podvozkom : plynulá fixácia polohy hrudníka  
do polosedu, polohovateľná opora nôh do protišmykovej 
polohy, bočné sklopné zábrany, dva priečné fixačné 
pásy, pevná ložná plocha umožňujúca masáž srdca, 
ľahko umývateľný odnímateľný matrac, výsuvné 
rukoväte s aretáciou pre prenos, odnímateľný brzdený 
podvozok

vyžaduje sa

- pevná plošina pod nosidlá s úložným priestorom vyžaduje sa

- transportné kreslo CHPK s oporou nôh operadlom a 
trojbodovým bezpečnostným pásom s nájazdovou 
plošinou, rýchloupínacia fixácia kresla na podlahu 
vozidla

vyžaduje sa

- 4 miesta na sedenie s 3-bodovým bezpečnostným 
pásom vyžaduje sa

- hasiaci prístroj 2 kg s držiakom vyžaduje sa

- elektrická inštalácia a 1 zásuvka 12V v ambulantnom 
priestore, odpadkový kôš, nástupné madlo vpravo pri 
posuvných bočných dverách, nástupný mechanický 
schodík

vyžaduje sa

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ umožní objednávateľovi pred odovzdaním predmetu zákazky vykonanie vizuálnej kontroly ponúkaného vozidla.

Dodávateľ umožní objednávateľovi pred odovzdaním vykonanie funkčnej skúšky všetkých ovládacích prvkov a funkcií vozidla.

Požaduje sa : dovoz vozidla kompletne prestavaného na sanitné vozidlo, vrátane zápisu o prestavbe v osvedčení o evidencií s
platnou EK a STK a jeho dovoz do sídla objednávateľa.
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K vozidlu sa požaduje dodať : 2 kľúče , technický preukaz, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, servisnú knižku, 
povinnú výbavu v zmysle platnej legislatívy a ďalšie príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie.

Dodanie predmetu zákazky je možné len v pracovných dňoch v čase od : 7,00 hod - 14,00 hod. Pred dodaním predmetu 
zákazky je potrebné avízovať termín dodania minimálne 2 pracovné dni vopred, a to v čase od 7,00 -14,00 hod.

Úhrada plnenia bude uskutočnená bankovým prevodom po riadnom a včasnom dodaní tovaru na základe doručenej faktúry  s 
uvedením celkovej ceny s DPH a jednotkových cien s DPH, zaokrúhlenými max na 2 dest. miesta  so splatnosťou 30 dní odo 
dňa doručenia faktúry.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Nedodržanie požadovaných vlastnosti a osobitných požiadaviek na plnenie zmluvy zo strany dodávateľa sa bude považovať 
za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy.

Záručný servis

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Dolný Kubín
Ulica: Nemocničná ul. 1944/10

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.08.2019 14:00:00 - 30.11.2019 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 34 900,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 41 880,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

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

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.
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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 Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 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.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 09.08.2019 14:38:01

Objednávateľ:
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Auto Becchi, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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