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          Kúpna  zmluva
                     uzavretá v zmysle § 409 a nasl. zák.č. 513 / 1991 Zb.Obchodného zákonníka

            Zmluvné strany

Predávajúci : AUTOMAX , s.r.o.
Sládkovičová 127 / 632
017 01 Považská Bystrica

zastúpená : Ing.Bednárik Ján , konateľ spoločnosti
IČO : 31573681
IČ DPH : SK2020439080
bankové spojenie : Tatra banka a.s. , Pov.Bystrica
číslo účtu : 2625270034 / 1100
telefon : 042 - 4379224
fax : 042 - 4379243
E-mail : predajskoda@automax.sk

Kupujúci : Stredná odborná škola
sídlo : Bzinská 11

915 01 Nové Mesto nad Váhom
zastúpená : Mgr.Peter Rebro , riaditeľ školy
IČO : 161403
IČ DPH : SK2021091215
kontaktná osoba : Ing. Fedor Novomeský
kontaktná adresa : SOŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

telefón : 327465216
fax : 327465123
e-mail : novomesky@spsnmnv.sk

Preambula

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - verejnú súťaž ,
podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok I . Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy a preniesť na kupujúceho vlastnícke
    právo k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú
    kúpnu cenu a to všetko za podmienok dohodnutých v tejto zmluve .
2. Predmetom kúpy podľa tejto zmluvy je dodanie osobného motorového vozidla s určením pre jazdu
    na pozemných komunikáciach .
3. Automobil bude dodaný predávajúcim nový, v prvotriednej kvalite a v bezchybnom vyhotovení .

Definovanie tovaru : 1. Š - Octavia Ambiente 1,2 Tsi / 77 kW 1 kus

farba : metalíza



výbava : podľa priloženej cenovej ponuky 

Článok II. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení
    vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 
    neskorších predpisov .

Kúpna cena  : 13 166,67 € bez DPH
2 633,33 € 20 % DPH

15 800,00 € s DPH

2. Predávajúcemu vzniká povinnosť na zaplatenie kúpnej ceny, uvedenej v odseku 1 , na základe
    riadného plnenia predmetu zmluvy .
3. Kupujúci uhradí dojednanú kúpnu cenu predávajúcemu po prevzatí predmetu zmluvy na základe
    faktúry vystavenej predávajúcim . Doba splatnosti je 30 dní .
4. Faktúra podľa článku II. ods.2 tejto zmluvy musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa
    § 10 ods.1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov . 
5. Kupujúci neposkytne preddavky.

Článok III. Termín a miesto dodania .

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu a predmet plnenia prevziať. Predávajúci sa zaväzuje 
    dodať kupujúcemu predmet plnenia v dohodnutej lehote .
2. Predávajúci je povinný splniť svoj záväzok a dodať predmet zmluvy  do sídla kupujúceho:

Stredná odborná škola
Bzinská 11
915 01 Nové Mesto nad Váhom

3. Okamihom dodania predmetu podľa čl. I tejto zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho
    vlastnícke právo k predmetu zmluvy a zároveň aj zodpovednosť za prípadné škody na veciach .
4. Termín dodania predmetu kúpnej zmluvy je : 1 mesiac po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
5. Predávajúci sa zaväzuje , že ku každému vozidlu dodá súčasne :
    - platný technický preukaz pre premávku na pozemných komunikáciach v slovenskom jazyku 
      vydaný podľa § 23 zákona č. 725/2004 z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
      pozemných komunikáciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,
    - servisnú knižku v slovenskom jazyku ,
    - návod na obsluhu a údržbu automobilov v slovenskom jazyku ,
    - záručný list

Článok IV. Záručná doba .

1. Na predmet kúpnej zmluvy poskytuje predávajúci záručné lehoty :

  2 roky - záruka na vecné a právne vady 
  3 roky - záruka na závady laku
12 rokov -  záruka na neprehrdzavenie karoserie 
záruka mobility počas doby životnosti vozidla

2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia vozidla kupujúcim .

Článok V. Záručný a pozáručný servis .

1. Ako autorizovaný servis vykonávame záručný aj pozáručný servis na kvalitných diagnostických
    zariadeniach VAG . Okrem servisných prác vykonávame klampiarské a lakýrnícke práce , 
    elektroinštalačné práce , umývanie a tepovanie vozidla .
2. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť kupujúcemu dodanie originálných náhradných dielov .
3. Kupujúci sa može rozhodnúť sa pre ktorý koľvek autorizovaný servis , kde bude vykonávať



    záručný a pozáručný servis .

Článok VI . Záverečné ustanovenia

1. Na právný vzťah založený touto kúpnou zmluvou sa bude vzťahovať právný poriadok Slovenskej 
    republiky , a to najmä Obchodný zákonník platný v Slovenskej republike .
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
    nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webstránke objednávateľa. Zmluvné strany berú na vedomie, 
    že ak by  nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 – mesiacov od jej uzavretia platí, 
    že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona.  
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch , z ktorých tri dostane kupujúci a jeden predávajúci .

V Novom Meste nad Váhom , 24.11.2011 V Považskej Bystrici , 24.11.2011

.................................................... .............................................................
                  za predávajúceho                 za kupujúceho
          Ing. Bednárik Ján , konateľ Mgr. Peter Rebro, riaditeľ školy



Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia .

Kritérium na hodnotenie ponúk : Najnižšia cena vrátane DPH

Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa kritéria :

Najnižšia celková cena s DPH bude podľa stanoveného kritéria ohodnotená najvyššou bodovou 
hodnotou , to je hodnotou 100 bodov a ostatné ponuky budú hodnotené počtom bodov v pomere   
k najnižšej celkovej cene s DPH podľa nasledovného výpočtu :

( Najnižšia celková cena s DPH )

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-    x 100  =  
( Cena s DPH uchádzača )

Víťazom súťaže sa stane uchádzač , ktorý v hodnotení dosiahne najvyšší počet bodov . Ďalšie poradie
uchádzačov bude stanovené na základe výsledného počtu bodov zostupne od najvyššieho po najnižší
počet bodov .

Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi , že jeho ponuku prijíma . Ostatným uchádzačom 
pošle oznámenie , že neuspeli s odôvodnením .  


