
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201617511_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Obec Málinec

Námestie SNP 474/1, 98526 Málinec, Slovenská republika

00316211

2021237185

SK9202000000000918628352

+421474291121

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

3902000000002328066854

SK 2020068325

2020068325

36033693

Strážska cesta 5614, 96001 Zvolen, Slovenská republika

AUTO SLOVÁK s.r.o.

0915995400

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

34110000-1 - Osobné automobily; 34100000-8 - Motorové vozidlá; 34115200-8 - Motorové vozidlá
na prepravu menej než 10 osôb; 66000000-0 - Finančné a poisťovacie služby

CPV:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

osobné motorové vozidlo, osobný automobil, osobné auto, dopravný prostriedok

Názov: Nové osobné motorové vozidlo Škoda Fabia alebo ekvivalent

Kľúčové slová:

II. Predmet zmluvy

Tovar; SlužbaDruh/y:

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

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Nové motorové vozidlo na prepravu osôb na pozemných komunikáciách•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

1ks1. Vozidlo ŠKODA Fabia 1,2 TSI 81kW Ambition alebo ekvivalent

80kWVýkon

4ksPočet valcov

1200cm3Zdvihový objem valcov

175/4000173/3900Nm/min-1Maximálny krútiaci moment/otáčky

110g/kmEmisia CO2

6,105,9l/100kmSpotreba paliva mesto podľa normy 99/100
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4,13,9l/100kmSpotreba paliva mimo mesto podľa normy 99/100

4,84,6l/100kmSpotreba paliva kombinovaná podľa normy 99/100

1155kgPohotovostná hmotnosť

5040lPalivová nádrž

500lObjem batožinového priestoru

5ksPočet dverí

5ksPočet miest na sedenie

4250mmVonkajšie rozmery auta - dĺžka

1730mmVonkajšie rozmery auta - šírka

1460mmVonkajšie rozmery auta - výška

2470mmRázvor

16501600kgCelková hmotnosť

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

zážihový, preplňovaný turbodúchadlom, vysokotlakové
priame vstrekovanie

Motor:

metalickáFarba:

mechanická, 6-stupňováPrevodovka:

bezolovnatý benzínPalivo:

manuálna klimatizáciaKlimatizácia:

projektorové svetlomety s LED denným svietenímSvetlomety:

Predné hmlové svetlomety

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2 kľúče)

Tónované sklá

ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, EBV, ESBS,
TSA, TPM, XDS+, multikolíznej brzdy a funkcie prefill

Trojramenný  volant s chrómovými dekoračnými prvkami, nastaviteľný v
dvoch osiach

Airbag vodiča a spolujazdca, spolujazdca s deaktiváciu, bočné airbagy
vpredu a hlavové airbagy

Palubný počítač, plnegrafický displej palubného počítača

Elektrické ovládanie predných okien

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

Rádio s 5"farebným dotykovým displejom, SD slotom, USB, minimálne
4 reproduktory

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Disky z ľahkej zliatiny 6Jx15"(185/60 R15)

Systém Štart – stop a rekuperácia brzdnej energie

Rezerva na oceľovom disku (plnohodnotná) + zdvihák + kľúč na kolesá

Lano, lekárnička, trojuholník, bezp. vesta

Zadný stierač s ostrekovačom

Obmedzovač rýchlosti

Ťažné zariadenie s odnímateľnou hlavicou

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4
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Maximálna hodnota zákazky 15000,00 eur s DPH

Financovanie automobilu - 50% akontácia na začiatku, zvyšok sumy v splátkach za 12 mesiacov

Objednávateľ požaduje havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie, poistenie finančnej straty, VWFS asistent, poistenie čelného
skla, poistenie pneumatík, poistenie náhradného vozidla, úrazové poistenie vodiča pre prípad smrti

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať nové, nepoužívané vozidlo.

Dodacia lehota vozidiel: do 31.08.2016

Objednávateľ požaduje  od dodávateľa vyrozumenie o termíne dodania tovaru najmenej 1 pracovný deň vopred.

Dodávateľ poskytne na  vozidlo záruku 4 roky, 60 000 km

Súčasťou dodania obstarávaného vozidla v zmysle zmluvy  je kompletná dokumentácia potrebná na prihlásenie a prevádzku vozidla
v zmysle platnej legislatívy vrátane technického preukazu, návodu na údržbu v slovenskom jazyku, servisnej  knižky a COC
dokumentu. Ku vozidlu sa požaduje dodať 2 kľúče.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v zmluve sa bude považovať za podstatné porušenie
zmluvných podmienok.

Dodávateľ oznámi objednávateľovi obchodnú značku a typ ponúknutého vozidla do 24 hodín, resp. nasledujúci pracovný deň od
nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Dodávateľ musí byť zapísaný v registri konečných užívateľov výhod (RKUV).

Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca obstarávaného vozidla

Maximálna vzdialenosť autorizovaného servisu od objednávateľa 40 km

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BanskobystrickýKraj:

PoltárOkres:

MálinecObec:

Námestie SNP 474/1Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.4

18.7.2016 10:36:00 - 31.8.2016 10:36:00

Jednotka: kus

Požadované množstvo: 1,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 11 750,00 EUR4.1
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Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 100,00 EUR4.3

Dodávateľ:
AUTO SLOVÁK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Objednávateľ:
Obec Málinec
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 15.7.2016 14:48:01

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

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

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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