Kúpna zmluva č. Z201517199_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Pavlovce nad Uhom

Sídlo:

Kostolné námestie 1, 07214 Pavlovce nad Uhom, Slovenská republika

IČO:

00325589

DIČ:

2020739094

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK8156000000004226836001

Tel:

0566494202

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Auto Gábriel, s.r.o. Košice

Sídlo:

Osloboditeľov 70, 04017 Košice, Slovenská republika

IČO:

31699090

DIČ:

2020481771

IČ DPH:

SK2020481771

Číslo účtu:
Tel:

0905323478

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Osobný automobil

Kľúčové slová:

osobný automobil, motorové vozidlá, autá, servis

CPV:
Druh/y:

34110000-1 - Osobné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 50112000
-3 - Oprava a údržba osobných motorových vozidiel
Tovar; Služba

Kategória služieb:

1. Opravy a údržba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• osobný automobil, preprava osôb

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

dĺžka

mm

4700

maximálny výkon

kW

110

zdvihový objem motora

cm3

1900

kombinovaná spotreba

l/100km

objem batožinového priestoru

l

prípustná celková hmotnosť

kg

prístupná celková hmotnosť nákladu (prepravované osoby a batožina)

kg

600

objem palivovej nádrže

l

65
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Maximum

4,5
580
2050

Presne

počet miest na sedenie

ks

5

množstvo

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

motor

4 valcový

počet ventilov

16

vstrekovanie

turbodúchadlo

emisná norma

Euro 6

prevodovka

6 stupňová dvojspojková automatická

druh paliva

nafta

farba

biela

stav

nové, nepoužívané

automatická klimatizácia

áno

bluetooth hands-free

áno

LED svetlomety s automatickým natáčaním

áno

rádionavigačný systém na SD kartu

áno

vyhrievané čelné sklo

áno

vyhrievané predné sedadlá

áno

vyhrievané ostrekovače čelného skla

áno

automaticky stmievateľné vnútorné spätné zrkadlo

áno

dažďový senzor

áno

3-bodové bezpečnostné pásky na všetkých sedadlách, vpredu výškovo áno
nastaviteľné
hlavové opierky zadných sedadiel
na všetkých 3 zadných sedadlách
airbag vodiča, spolujazdca, bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy
vpredu a vzadu
alarm s kontrolou vnútorného priestoru

áno

automatické otváranie veka batožinového priestoru na diaľkovom
ovládaní
centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

áno

disky z ľahkých zliatin 16", bezpečnostné skrutky na všetkých kolesách

áno

dvojitá podlaha batožinového priestoru

áno

elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

áno

elektricky ovládané okná vpredu a vzadu

áno

elektromechanický posilňovač riadenia s meniacim sa účinkom v
závislosti na rýchlosti
ESC

áno

ABS s EBV

áno

ASR,

áno

EDS

áno

MSR

áno

hmlové svetlá

áno

LED zadné svetlá

áno

multifunkčný 3-ramenný kožený volant

áno

operadlá zadných sedadiel asymetricky delené a sklopné 60:40

áno
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áno

áno

áno

otvor v operadle zadných sedadiel

áno

stredová opierka na ruky vzadu s odkladacím priestorom

áno

parkovacie senzory vpredu a vzadu

áno

plnohodnotná oceľová rezerva, náradie a zdvihák

áno

podlahové koberčeky vpredu a vzadu

áno

rádio s CD prehrávačom

áno

spätné zrkadlá a kľučky dverí a nárazníky vo farbe karosérie

áno

stredová opierka rúk s odkladacím boxom vpredu

áno

tempomat s obmedzovačom rýchlosti

áno

povinná výbava (lano, lekárnička, vesta, trojuholník)

áno

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia - Pavlovce nad Uhom
Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca
Motorové vozidlo musí byť nové s rokom výroby 2015 (objednávateľ bude jeho prvým majiteľom). Maximálny počet najazdených km
môže byť max. 60 a to iba pre potreby a účely zabezpečenia jeho predaja
Do 2 pracovných dní po uzavretí zmluvy musí dodávateľ predložiť e-mailom objednávateľovi návrh na plnenie, ktorým preukáže
splnenie technických a ostatných požiadaviek objednávateľa vrátane značky a typu vozidla
Dodávateľ oznámi objednávateľovi čas a presné miesto dodanie vozidla najneskôr 1 deň pred doručením vozidla
K vozidlu sa požaduje dodať: 2 ks kľúčov, technický preukaz, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, servisnú knižku,
výbavu a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie, povinnú výbavu vozidla v zmysle §16 vyhlášky 464/2009 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
Faktúru môže vystaviť dodávateľ objednávateľovi po úplnom dodaní tovaru.
Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie vozidla, ak zistí pri preberaní vozidla vadu.
Záručná doba na predmet plnenia, vrátane príslušenstva a výbavy je min. 36 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu plnenia.
Súčasťou predmetu plnenia zákazky je servis vozidla na dobu neurčitú.
Cena za vykonávanie servisu bude stanovovaná samostatne podľa rozsahu vykonávaného servisu. Nezahŕňa sa do ceny vozidla.
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:

Košický

Okres:

Michalovce

Obec:

Pavlovce nad Uhom

Ulica a číslo:

Kostolné námestie 1

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
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3.2

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
3.8.2015 16:00:00 - 4.8.2015 16:00:00

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
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 25 000,00 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 30 000,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 23.7.2015 14:38:01
Objednávateľ:
Obec Pavlovce nad Uhom
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Auto Gábriel, s.r.o. Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 4 z 4

