Kúpna zmluva
uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov medzi
Článok I.
Zmluvné strany
Kupujúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel.:
E-mail:

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
Samuela Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín
36145262
2021433612
prom. historik Peter Huba, riaditeľ
Mgr. Marián Karcol
Štátna pokladnica
7000480026/8180
SK798180 0000 007000480026
0915 640 807
orknizdk@vuczilina.sk

(ďalej v texte zmluvy len ako „kupujúci“)
Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel.:
E-mail:
Zapísaný v registri:

AUTO MARKET, a.s.
Košická 1601, 010 01 Žilina
36371629
2020101050
Ing. Peter Voštenák, predseda predstavenstva
Aleš Šíma, člen predstavenstva
Ing. Peter Voštenák,
Sberbank Slovensko, a.s.
4260098807/3100
SK9431 0000 0000 4260098807
0905 440 028
katarina.zajacova.automarket@partner.renault.sk
peter.vostenak.automarket@partner.renault.sk
Obchodný register OS Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10021/L

(ďalej v texte zmluvy len ako „predávajúci“)

Článok II.
Predmet kúpy
1. Predávajúci je vlastníkom modelu motorového vozidla:
Renault Megane Grandtour - kategórie M1 - 1 kus 5-miestne combi vozidlo, nové, s určením na jazdu
po spevnených pozemných komunikáciách pre Oravskú knižnicu Antona Habovštiaka v Dolnom
Kubíne, Samuela Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín, minimálne technické parametre, minimálna
úroveň výbavy:
1.1. Osobné motorové vozidlo 1 ks
-

Benzínový motor – výkon v kW min. 80
3
Zdvihový objem cm min. 1550
Emisná norma Euro 5
6 stupňová manuálna prevodovka
Druh karosérie kombi
dĺžka v mm min. 4560
šírka v mm min. 1800
výška v mm min. 1500
1

-

rázvor v mm min. 2680
objem batožinového priestoru v l min. 480
Čelné, bočné a hlavové airbagy vodiča a spolujazdca
ABS so systémom rozdelenia brzdnej sily (EBV)
Elektronický stabilizačný systém (ESC,ESP)
Protipreklzový systém ASR
Asistent rozbehu do kopca
LED denné svietenie
Predné hmlové svetlá
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Zadný parkovací senzor
Elektrické ovládanie predných okien
Centrálne zamykanie
Alarm
Predná lakťová opierka
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s bedrovou opierkou
Zadné sedadlá sklopné, delené
Rádio
Rezerva
Základná výbava: lekárnička, lano, trojuholník, výstražná vesta
Zimné pneumatiky s diskami 4 ks

(ďalej len „predmet kúpy“).
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy - motorové vozidlo Renault Megane Grandtour
a kupujúci sa ho zaväzuje prevziať a zaplatiť za predmet kúpy dohodnutú kúpnu cenu. Súčasťou predmetu
zmluvy je aj poskytovanie bezplatného servisu dodaného predmetu kúpy (motorového vozidla) v zmysle čl.
XII tejto zmluvy.
3. Špecifikácia predmetu kúpy je uvedená v Prílohe č.1 tejto zmluvy.
III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy uvedeného v Čl. II. tejto zmluvy
z predávajúceho na kupujúceho za podmienok stanovených touto zmluvou realizovaný na základe
Smernice č. 101/2012 o verejnom obstarávaní v podmienkach Žilinského samosprávneho kraja s cieľom
zabezpečiť uplatňovanie jednotných postupov pri zabezpečovaní obstarávania tovarov a v súlade so
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Bližšia špecifikácia predmetu kúpy je uvedená v Čl. II. tejto zmluvy.
3. Predávajúci vyhlasuje, že pozná obsah špecifikácie predmetu kúpy a cenovej ponuky.
IV.
Základné podmienky plnenia
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu uvedenému v záhlaví tejto zmluvy predmet kúpy podľa Čl. II
ods. 1 tejto zmluvy v čo najlepšej kvalite, v súlade so súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní
a cenovou ponukou, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy pre kupujúceho predmet kúpy uvedený v Čl. II.
ods. 1 bode 1.1 tejto zmluvy.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že súčasne s dodávkou predmetu kúpy kupujúcemu podľa ods. 1 tohto článku
v mieste dodania predmetu kúpy odovzdá nasledujúce sprievodné doklady a súčasti premetu kúpy:
a. dodací list
b. prípadne ďalšie písomné doklady potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy požadované
kupujúcim.
V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet kúpy špecifikovaný v Čl. II ods. 1 tejto zmluvy, ako aj
v cenovej ponuke, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v stave spôsobilom na riadne užívanie, v čo
najlepšej kvalite, v súlade so súťažnými podkladmi vo verejnom obstarávaní.

2

2. Predávajúci predáva predmet kúpy, bez záložného práva ako aj iných práv zodpovedajúcich právam tretích
osôb k cudzej veci.
3. Kupujúci vyhlasuje, že mu je známy stav predmetu kúpy. Kupujúci vyhlasuje, že predmet kúpy, ktorý je
predmetom prevodu vlastníctva podľa tejto zmluvy pozná, pozná jeho stav, nemá pochybnosti o jeho
identifikácii na mieste samom. Kupujúci vyhlasuje, že predmet kúpy od predávajúceho takto a v tomto
stave kupuje.
4. Kupujúci je povinný prevziať predmet kúpy podľa tejto zmluvy a kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu
cenu dohodnutú v tejto zmluve spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
5. Kupujúci je povinný písomne potvrdiť prevzatie predmetu kúpy na dodacom liste predloženom
predávajúcim.
6. Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy do 5 dní od písomného vyrozumenia predávajúcim o
pripravenosti predmetu kúpy na odovzdanie. Súčasťou preberacieho konania predmetu kúpy bude
preberací protokol, ktorý musí zodpovedať špecifikácii z Prílohy č. 1 a ktorý obe zmluvné strany potvrdia
podpisom. Predávajúci včas oznámi kupujúcemu pripravenosť vozidla k odovzdaniu a prebratiu a to
písomne na email: orknizdk@vuczilina.sk. Miestom odovzdania vozidla je AUTO MARKET, a.s., Košická
1601, 010 01 Žilina.
VI.
Miesto a termín dodania predmetu kúpy
1. Kupujúci si prostredníctvom poverenej osoby prevezme od predávajúceho predmet kúpy uvedený v Čl. II
ods. 1 bode 1.1 tejto zmluvy v zmysle ust. Čl. V ods. 6 tejto zmluvy.
2.

Predávajúci je povinný predmet kúpy uvedený v Čl. II. ods. 1 bod 1.1 dodať kupujúcemu do 30 dní od
podpisu tejto zmluvy spôsobom uvedeným v Čl. V ods. 6.
VII.
Kúpna cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na tejto kúpnej cene, ktorá je výsledkom ponukového konania s e-aukciou
za predmet kúpy uvedený v Čl. II. ods. 1 bode 1.1 tejto zmluvy vo výške
2. cena bez DPH
12 833,30 EUR
DPH 20%
2 566,70 EUR
cena s DPH
15 400,-- EUR
slovom: Pätnásťtisícštyristo eur.
VIII.
Platobné podmienky
1. Predávajúci vystaví faktúru na kupujúceho.
2. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za predmet kúpy uvedený v Čl. II. ods. 1 bode 1.1 tejto zmluvy na
základe faktúry predloženej predávajúcim.
3. Predávajúci je povinný doručiť faktúru za predmet kúpy uvedený v Čl. II. ods. 1 bod 1.1 v dvoch
vyhotoveniach do sídla kupujúceho uvedeného v záhlaví tejto zmluvy a to v lehote 30 dní od termínu
odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu, uvedeného v Čl. VI. ods. 2 tejto zmluvy.
4. Faktúra je splatná 30. deň po jej doručení kupujúcemu. Deň zaplatenia kúpnej ceny je deň odpísania
fakturovanej kúpnej ceny z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
5. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené príslušnou platnou legislatívou.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej
uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou.
Opravenej alebo novej faktúre plynie nová 15 dňová lehota splatnosti od jej doručenia kupujúcemu.
IX.
Vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na ňom
1. Vlastnícke právo k predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza na kupujúceho dňom
zaplatenia kúpnej ceny podľa tejto zmluvy.
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X.
Záväzok mlčanlivosti
1. Všetky informácie obsiahnuté v tejto zmluve ako i tie, ktoré si strany pre splnenie predmetu zmluvy
navzájom poskytli, sa považujú za dôverné a poskytnúť tieto informácie tretej osobe môže zmluvná strana
len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Tento záväzok mlčanlivosti platí aj po
ukončení tohto zmluvného vzťahu.
2. Povinnosť kupujúceho sprístupniť informácie podľa ods. 1 tohto Čl. v zmysle zákona č.211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám týmto nie je dotknutá.
XI.
Zodpovednosť za vady
1. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy oboznámil so stavom predmetu kúpy jeho ohliadkou,
tento stav mu je dobre známy a predmet kúpy chce v tomto stave nadobudnúť.
2. V prípade, že sa po prevzatí predmetu kúpy kupujúcim vyskytnú vady, ich opravu hradí predávajúci na
vlastné náklady.
3. Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že mu nie sú známe iné vady a poškodenia predmetu kúpy,
na ktoré by mal kupujúceho osobitne upozorniť.
4. Predávajúci zodpovedá za vady predmetu kúpy, alebo jeho časti, pokiaľ tieto vady boli zistené ohliadkou,
alebo vznikli v priamej súvislosti s vadami zistenými pri ohliadke, prípadne ako dôsledok týchto vád.
XII.
Záručné podmienky, záručný a pozáručný servis
1. Predmet kúpy podľa tejto zmluvy je predávajúci povinný dodať kupujúcemu v parametroch a výbave
stanovených podľa Čl. II. ods. 1 tejto zmluvy, pri dodržaní príslušných noriem STN a v takom stave, aby
predmet kúpy bol spôsobilý na riadne a bezpečné používanie. Predmet kúpy musí byť nový a nejazdený.
2. Predávajúci sa zaručuje, že predmet kúpy je prvotriedneho vyhotovenia z prvotriednych materiálov, že
počas celej záručnej doby bude spôsobilý na dohodnutý, inak obvyklý účel a že si zachová dohodnuté, inak
obvyklé vlastnosti.
3. Záručná doba je stanovená v zmysle technických parametrov predmetu kúpy, uvedených v servisnej knižke
v dĺžke najmenej 3 roky a začína plynúť dňom odovzdania – prevzatia predmetu kúpy na základe
dodacieho listu slúžiaceho ako písomný preberací protokol podľa ust. Čl. V ods. 6 tejto zmluvy. Záruka na
karosériu proti prehrdzaveniu je 12 rokov a na farbu 3 roky.
4. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví vada materiálu, prác alebo výrobná vada, je predávajúci povinný
v primeranej lehote nie dlhšej ako 60 kalendárnych dní poškodené diely opraviť alebo vymeniť, a to bez
dodatočnej úhrady zo strany kupujúceho. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za vady, ktoré boli
spôsobené neodbornou obsluhou a údržbou. V prípade pochybností sa zmluvné strany tejto zmluvy
dohodli, že kupujúci zabezpečí na náklady oboch zmluvných strán (každého v ½) odborné znalecké
posúdenie za účelom posúdenia úrovne obsluhy a údržby, ktorá viedla k vzniku vád na predmete kúpy a že
budú viazané jej výsledkom.
5. Súčasťou záruky v zmysle ods. 1. je bezplatný servis motorového vozidla v intervaloch stanovených
výrobcom vrátane spotrebovaného materiálu.
6. Predávajúci poskytuje na predmet kúpy záruku. Doba záruky je najmenej 3 roky a začína plynúť odo dňa
podpísania dodacieho listu - písomného preberacieho protokolu podľa ust. Čl. V ods. 6 tejto zmluvy
kupujúcim. Dodací list - písomný preberací protokol podľa ust. Čl. V ods. 6 tejto zmluvy plní súčasne
funkciu záručného listu a musia v ňom byť uvedené záručné podmienky odsúhlasené kupujúcim pred
podpisom tejto zmluvy.
7. Predávajúci zodpovedá nielen za faktické, ale aj za právne vady predmetu kúpy.
8. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bola vec v oprave.
9. Predávajúci sa zaväzuje v dobe záruky nastúpiť na servis do 24 hodín od nahlásenia závady na servisné
stredisko dodávateľa a vykonať servisné opravy bezplatne najneskôr do 48 hodín od nastúpenia na servis
(pokiaľ je to vzhľadom na povahu vady objektívne možné).
10. Ak po odovzdaní predmetu kúpy dôjde zo strany kupujúceho k poškodeniu alebo nesprávnej funkcii
predmetu kúpy preukázateľne vplyvom neodborného zásahu do konštrukcie alebo funkcií predmetu kúpy,
nejedná sa o záručnú udalosť. Záruka sa nevzťahuje ani na poškodenie predmetu kúpy spôsobené
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nevhodnou manipuláciou alebo jeho použitím v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na použitie, ktorý
predávajúci priloží k predmetu kúpy.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že na predmet kúpy sa vzťahuje pozáručný servis v trvaní 3 rokov. Pozáručný
servis zahŕňa servisnú prehliadku, v rámci ktorej predávajúci zabezpečí najmä preskúšanie funkčnosti
predmetu kúpy, prípadnú opravu, výmenu poškodených a nefunkčných súčastí predmetu kúpy najneskôr
do 48 hodín od nastúpenia na servis. Činnosti pozáručného servisu vykoná predávajúci za odplatu po
písomnej dohode s kupujúcim, pričom ceny tovarov a služieb pozáručného servisu nepresiahnu aktuálnu
cenovú ponuku náhradných dielov a komponentov predávajúceho v čase realizácie servisu.
12. Pozáručné a mimozáručné podmienky v členení podľa položiek predmetu zmluvy sú rovnaké na všetky
položky zmluvy.
13. Predávajúci nezodpovedá za chyby, škody a straty spôsobené:
a. zanedbaním inštrukčných podmienok na používanie dodaného predmetu zmluvy
b. neodbornou obsluhou t.j. nerešpektovaním návodu na obsluhu technických zariadení
c.

živelnou pohromou alebo prírodnou katastrofou

d. takými zásahmi používateľa do vybavenia vozidla, ktoré spôsobia nefunkčnosť tohto vybavenia
e.

násilným alebo úmyselným poškodením predmetu plnenia alebo odcudzením jeho časti treťou
osobou po akceptácií dodávky

f.

používaním náhradných dielov bez dodržania presnej špecifikácie predávajúceho

g.

používaním médií, ktoré sú nevhodné, nekompatibilné alebo nekvalitne pod úrovňou
používaného štandardu.

14. Spôsob vybavenia reklamácií, záruky:
a. Spôsob vybavenia reklamácií predmetu zmluvy sa realizuje nahlásením požiadavky na reklamáciu
s popisom nefunkčnosti
- telefonicky na č. t.: 041/54 110 32-33, č. mobilu:0905 636 865,
- e-mailom na adrese: peter.ftorek.automarket@partner.renault.sk
- písomne na adrese: AUTO MARKET, a.s., Košická 1601, 010 01 Žilina
b. Kupujúci si môže uplatniť práva zo zodpovednosti za vady predmetu zmluvy v autorizovanom
servise Renault v sídle predávajúceho alebo kdekoľvek na území Slovenskej republiky.
c.

Pri záručných prípadoch sa postupuje podľa Obchodného zákonníka.

d. Predávajúci garantuje, že záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý uplynie odo dňa nahlásenia
poruchy, až po deň sprevádzkovania zariadenia.
e. Obvyklá pracovná doba servisu je v dňoch, ktoré sú v Slovenskej republike pracovnými dňami,
v čase od 7.00 do 17.30 hod.
XIII.
Sankcie
1. Ak sa kupujúci omešká s riadnym zaplatením kúpnej ceny podľa Čl. VII. tejto zmluvy v termíne určenom
podľa Čl. VIII. tejto zmluvy, má predávajúci právo na úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za
každý deň omeškania.
2. V prípade, ak predávajúci poruší ktorúkoľvek povinnosť stanovenú v tejto zmluve, má kupujúci právo
na zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny stanovenej pre konkrétny predmet kúpy podľa Čl. II. ods. 1
tejto zmluvy.
3. V prípade nedodržania času nástupu na servis má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za
každých 48 hodín omeškania predávajúceho.
XIV.
Ukončenie a odstúpenie od zmluvy
1. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán.
2. Od tejto zmluvy je kupujúci oprávnený jednostranne odstúpiť v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
predávajúcim.
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3. Podstatným porušením tejto zmluvy po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán je porušenie povinností
predávajúceho uvedených v Čl. III. ods. 3, Čl. IV. , Čl. V. ods. 1, ods. 2 , Čl. VI., Čl. VIII. ods. 2., Čl. XI. ods.
3 a v Čl. XII. ods. 1 , ods. 2 a ods. 7 tejto zmluvy.
4. Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom jeho doručenia predávajúcemu.
XV.
Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomného dodatku podpísaného všetkými zmluvnými stranami.
Dodatok bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
a právnymi predpismi s ním súvisiacimi.
3. Táto zmluva patrí medzi povinne zverejňované zmluvy (vrátane dodatkov zmlúv) podľa ustanovení § 5a
zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v
spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov) a § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka (zákona č.40/1964 Zb v znení neskorších predpisov).
Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy a faktúry predávajúceho doručených kupujúcemu, pričom
predávajúci tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za predávajúceho)
na zverejnenie jej údajov o tejto zmluve a vo faktúrach predávajúceho doručených kupujúcemu, a to
zverejnenie kupujúcim počas trvania jeho povinností podľa § 5a ods.1 a 6 a § 5b zákona o slobodnom
prístupe k informáciám; tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase
kupujúceho.
4. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci obdrží dve vyhotovenia a predávajúci
jedno vyhotovenie.
5. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutármi obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke kupujúceho.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola spísaná podľa ich slobodnej a vážnej vôle, že si ju riadne
prečítali, súhlasia s ňou a na dôkaz záväznosti a súhlasu túto zmluvu podpisujú.
V Dolnom Kubíne dňa ...................

V........................ dňa ...................

za kupujúceho

za predávajúceho

.........................................................
prom. historik Peter Huba
riaditeľ
Oravská knižnica Antona Habovštiaka
v Dolnom Kubíne

........................................... .................................................
Ing. Peter Voštenák
predseda predstavenstva
AUTO MARKET, a.s.
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Aleš Šíma
člen predstavenstva
AUTO MARKET, a.s.

Príloha č. 1 kúpnej zmluvy
Špecifikácia motorového vozidla Renault Megane Grandtour – combi 1,6 16V 81kW/110 k , Life
výbava
Minimálne technické parametre, minimálna
úroveň výbavy predmetu zákazky: „Nákup
motorového vozidla pre Oravskú knižnicu v
Dolnom Kubíne“

Technické parametre, úroveň výbavy predmetu
kúpy - motorového vozidla: Renault Megane
Grandtour – combi 1,6 16V 81kW/110k, Life
výbava

Benzínový motor – výkon v kW min. 80
3
Zdvihový objem cm min. 1550
Emisná norma Euro 5
6 stupňová manuálna prevodovka
Druh karosérie kombi
dĺžka v mm min. 4560
šírka v mm min. 1800
výška v mm min. 1500
rázvor v mm min.2680
objem batožinového priestoru v l min.480
Čelné, bočné a hlavové airbagy vodiča a
spolujazdca
ABS so systémom rozdelenia brzdnej sily (EBV)
Elektronický stabilizačný systém (ESC,ESP)
Protipreklzový systém ASR
Asistent rozbehu do kopca
LED denné svietenie
Predné hmlové svetlá
Tempomat s obmedzovačom rýchlosti
Zadný parkovací senzor
Elektrické ovládanie predných okien
Centrálne zamykanie
Alarm
Predná lakťová opierka
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s bedrovou
opierkou
Zadné sedadlá sklopné, delené
Rádio
Rezerva
Základná výbava: lekárnička, lano, trojuholník,
výstražná vesta
Zimné pneumatiky s diskami 4 ks

81
1598
Áno
Áno
Áno
4567
1804
1507
2703
486
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno
Áno

Príloha č.2 kúpnej zmluvy

Protokol z elektronickej aukcie vrátane výsledného poradia
Verejný obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina
IČ: 37808427

Názov zákazky: Nákup Motorového vozidla pre Oravskú knižnicu v Dolnom Kubíne
Číslo zákazky: 7945885099
Začiatok elektronickej aukcie: 17.10.2014 o 10:00
Ukončenie elektronickej aukcie: Zákazka bola ukončená podaním najlepšej ponuky.

Uchádzači:
Obchodné meno:
AUTO MARKET,a.s. (ID uchádzača: 571725054)
Sídlo alebo miesto podnikania:
Košická 1601
010 01 Žilina
---------------------------------------------------------------
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Príloha č.2 kúpnej zmluvy

Vyhodnotenie (história ponúk) zákazky č. 7945885099

Ponuky:
Poradie

ID uchádzača

Položka

1

571725054

Cena celkom s DPH za predmet zákazky (1 EUR)

571725054

Výsledná cena

Hodnota

Dátum a čas podania ponuky

15900 Eur/EUR

13.10.2014 11:04:05

15900.00000 Eur

13.10.2014 11:04:05

Elektronická aukcia:
Poradie

ID uchádzača

1

571725054

Cena celkom s DPH za predmet zákazky (1 EUR)

571725054

Výsledná cena

Výsledné poradie:
1.
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Položka

Obchodné meno:
AUTO MARKET,a.s. (ID uchádzača: 571725054)
Sídlo alebo miesto podnikania:
Košická 1601
010 01 Žilina
Najlepšia ponuka: 15400.00000 Eur

AGENTURA KDV CZECH v.o.s., 2014

Hodnota

Dátum a čas podania ponuky

15400 Eur/EUR

17.10.2014 10:02:11

15400.00000 Eur

17.10.2014 10:02:11

