Kúpna zmluva č. Z201533665_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Krajská hvezdáreň v Žiline

Sídlo:

Horný Val 20, 01242 Žilina, Slovenská republika

IČO:

36145084

DIČ:

2021445184

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK 8180 0000 0070 0048 1643

Tel:

00 421 41 421 2946

Dodávateľ:
Obchodné meno:

AUTO MARKET, a.s.

Sídlo:

Košická 1601, 010 01 Žilina, Slovenská republika

IČO:

36371629

DIČ:

2020448276

IČ DPH:

SK2020448276

Číslo účtu:
Tel:

00421907805462

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nové osobné motorové vozidlo

Kľúčové slová:

motorové vozidlo, MPV, preprava osôb, preprava batožiny

CPV:

34100000-8 - Motorové vozidlá; 34110000-1 - Osobné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb a batožiny kategórie M1, MPV

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Motorové osobné vozidlo MPV

ks

Výkon

kW

70

90

Spotreba paliva kombinovaná

l/100 km

5,5

6,2

Emisie CO2

g/km

130

140

Objem palivovej nádrže

l

45

55

Počet dverí

ks

5

Počet miest na sedenie

ks

5

Zdvihový objem valcov

cm3
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Minimum

Maximum

Presne
1

1500

1600

Emisná norma

-

Batožinový priestor po hranu okien 5 sedadiel

l

800

850

Batožinový priestor po hranu okien 2 sedadlá

l

2600

2700

Dĺžka vozidla

mm

4400

4550

Šírka vozidla (bez spätných zrkadiel)

mm

1700

1800

Výška vozidla

mm

1600

1700

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Motor

benzínový

Cena zahŕňa

Palubný počítač

Cena zahŕňa

Cena zahŕňa

ESC s protiprekĺzovým systémom ASR a kontrolou
nedotáčavosti CSV
ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdných síl (EBV) a
brzdovým asistentom (AFU)
5 stupňová manuálna prevodovka

Cena zahŕňa

Disky kolies z ľahkej zliatiny 15"

Cena zahŕňa

Zimné pneumatiky s diskami kolies z ľahkej zliatiny 15"

Cena zahŕňa

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

Cena zahŕňa

Denné svietenie

Cena zahŕňa

Hmlové svetlomety

Cena zahŕňa
Cena zahŕňa

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné
zrkadlá
Manuálna klimatizácia

Cena zahŕňa

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

Cena zahŕňa

Elektrické ovládanie predných okien

Cena zahŕňa

Cena zahŕňa

Výškovo nastaviteľný volant, výškovo nastaviteľné sedadlo
a bezpečnostné pásy
3-miestne sedadlo v druhom rade, delené v pomere 1/3 :
2/3
Zadný parkovací senzor

Cena zahŕňa

Rezerva

Cena zahŕňa

Autorádio CD/MP3 s čelným vstupom USB, Bluetooth®
handsfree
Záruka 3 roky alebo 100 000 km

Cena zahŕňa

Cena zahŕňa

Cena zahŕňa
Cena zahŕňa

EURO6

Cena zahŕňa

Súprava povinnej výbavy (autolekárnička, pracovné
rukavice, lano, výstražná vesta a trojuholník)
Gumové koberce 4 ks

Cena zahŕňa

Osvetlenie batožinového priestoru

Cena zahŕňa
Cena zahŕňa

Kryt batožinového priestoru s možnosťou uloženia vo
vozidle
Aktívne opierky hlavy na predných sedadlách

Cena zahŕňa

imobilizér

Cena zahŕňa

farba bez príplatku - biela

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
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Záruka na motorové vozidlo a doplnky minimálne 36 mesiacov
V kúpnej cene je zahrnutá kompletná dodávka predmetu zákazky vrátanie všetkých súvisiacich služieb a prác (odskúšanie,
odovzdanie dokladov) a záručný servis
Kúpnu cenu uhradí objednávateľ dodávateľovi na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví a doručí objednávateľovi. Splatnosť faktúry
do 30 dní po dodaní predmetu zákazky
Prihlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte v sídle objednávateľa
Záruka na lak karosérie minimálne 36 mesiacov
Vrátane dokladov: dodací list (preberací protokol), návod na obsluhu a údržbu vozidla v slovenskom jazyku, servisná knižka v
slovenskom jazyku, certifikát o zhode, platný doklad o záručných podmienkach, platné osvedčenie o evidencii vozidla (technický
preukaz),
Aktivované kľúče od vozidla 2ks
Nástup na servis v záručnej dobe do 24 hodín od nahlásenia závady na servisné stredisko dodávateľa a vykonanie servisných opráv
bezplatne najneskôr do 72 hodín od nastúpenia na servis (pokiaľ je to vzhľadom na povahu vady objektívne možné)
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Kysucké Nové Mesto

Obec:

Kysucké Nové Mesto

Ulica a číslo:

Dolinský potok 1278

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
25.11.2015 7:14:00 - 20.12.2015 18:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.0, účinná zo dňa 1.11.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 991,66 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 989,99 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015, 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.

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 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 10.11.2015 9:38:00
Objednávateľ:
Krajská hvezdáreň v Žiline
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
AUTO MARKET, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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