Kúpna zmluva č. Z201932181_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava, Slovenská republika
00156621
2021291382
SK6681800000007000081105
+421259266234

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Autoprofit, s.r.o.

Sídlo:

Šaľská 743/2, 92401 Galanta , Slovenská republika

IČO:

36239763

DIČ:

2020193978

IČ DPH:

SK2020193978

Číslo účtu:

SK64 0900 0000 0002 0035 8947

Telefón:

031 78 84 201

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Osobné motorové vozidlá

Kľúčové slová:

Osobné motorové vozidlá, autá

CPV:

34110000-1 - Osobné automobily

Druh/y:

Tovar

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Osobné motorové vozidlá, 5ks

Funkcia
Predmetom obstarávania je päť nových, nejazdených osobných motorových vozidiel.
Technické vlastnosti

Jednotka

Osobné motorové vozidlo

ks

5

Požadované technické vlastnosti osobného motorového
vozidla

podľa položky

podľa
položky

Počet valcov motora

ks

4

Zdvihový objem motora

cm3

1300

1500

Výkon motora

kW

100

120

Maximálna rýchlosť

km/h

180

230

Spotreba PHM podľa normy WLTP (nízka záťaž)

l/100km

8,2

9,4

Spotreba PHM podľa normy WLTP (vysoká záťaž)

l/100km

4,7

6,3

Spotreba PHM podľa normy WLTP (kombinovaná)

l/100km

5,6

7,5

Emisie CO2 EURO 6d

g/km

127

165

Vonkajšie rozmery – dĺžka

mm

4650

4800
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Minimum

Maximum

Presne

Vonkajšie rozmery - šírka (bez spätných zrkadiel)

mm

1800

1900

Vonkajšie rozmery - výška

mm

1400

1500

Vonkajšie rozmery - rázvor

mm

2650

2750

Objem batožinového priestoru bez sklopených zadných
sedadiel (bez rezervy)

l

580

750

Pohotovostná hmotnosť

kg

1250

1600

Celková hmotnosť

kg

1800

2100

Objem palivovej nádrže

l

50

60

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Motor

Vpredu, radový s kvapalinovým chladením

Palivo

Bezolovnatý benzín s okt. č. 95

Povinná výstroj a výbava stanovená pre dané druhy
vozidiel (v zmysle zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke
vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):

• Výstražný trojuholník• Ťažné lano• Lekárnička • Hasiaci prístroj•
Sada náhradných žiaroviek (najviac používaných)

Povinná výstroj a výbava stanovená pre dané druhy
vozidiel (v zmysle zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke
vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov):

• Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom• Rezervné
koleso (min. dojazdové), alebo sada na opravu pneumatík•
Náhradná sada 4 ks kolies: disky plus zimné/letné pneumatiky

Požadovaná výbava vozidla:

• Pohon Predných kolies• Prevodovka Automatická, 7stupňová•
Karoséria 5-dverová, 5-miestna "LIFTBACK"• Emisná norma
EURO 6D,• Farba karosérie Strieborná metalíza

Požadovaná výbava vozidla:

• Farba interiéru Čierna• Halogénové svetlomety s LED denným
svietením• ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, XDS+,
MKB, TMP• Airbagy vodiča a spolujazdca s deaktiváciou

Požadovaná výbava vozidla:

• Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu • Kolenný airbag vodiča
• Front Assist - výstraha pred kolíziou a podpora núdzového
brzdenia • Signalizácia nezapnutia bezpečnostného pásu pre
všetky sedadlá

Požadovaná výbava vozidla:

• Telefonovanie s bluetooth • Predné hmlové svetlomety •
Dvojzónová klimatizácia, chladená schránka pred spolujazdcom•
Plne-grafický farebný displej palubného počítača

Požadovaná výbava vozidla:

• Trojramenný multifunkčný kožený volant na ovládanie rádia a
telefónu • Elektrické ovládanie predných a zadných okien•
Tónované sklá• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním •
Start&Stop systém

Požadovaná výbava vozidla:

•Parkovacie senzory vzadu •Tempomat •Asistent rozjazdu do
kopca•Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou, senzorom
polohy a safe systémom •Systém bezkľúčového odomykania,
zamykania a štartovania

Požadovaná výbava vozidla:

• Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým
stmavovaním a osvetlením nástupného priestoru• Vyhrievanie
predných sedadiel • Smart link +

Požadovaná výbava vozidla:

• Rádio s min. 8“ farebným dotykovým displejom, USB a SD slot •
Disky z ľahkých zliatin 17“ • Svetelný a dažďový senzor • Vnútorné
spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním • Lakťová opierka
vpredu

Požadovaná výbava vozidla:

• Lakťová opierka vzadu s otvorom na prepravu dlhých predmetov
•Odistenie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru
•Zásuvka na 230V a 2xUSB slot vzadu •Vkladané tkané koberce
vpredu a vzadu

Požadovaná výbava vozidla:

• Osvetlenie priestoru na nohy vpredu a vzadu • Vyhrievané trysky
ostrekovačov čelného skla • Koberce gumené• Povinná výbava,
autolekárnička, výstražný trojuholník, reflexná vesta, ťažné lano

Požadovaná výbava vozidla:

• Príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek na zadných
sedadlách systémom ISOFIX• LED denné svietenie• LED zadné
svetlá

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov
1. Záruka minimálne 60 mesiacov, do 100.000 km
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať nové, nepoužívané vozidlá. Požadujeme dodanie automobilov v uvedenej technickej
špecifikácií, resp. ekvivalent s kvalitatívne rovnakými alebo lepšími technickými parametrami a s požadovanou výbavou.
3. Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca vozidiel, o čom doloží doklad do 7 dní od uzavretia zmluvy.
4. Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
5. Faktúra bude obsahovať cenu s DPH, sadzbu DPH, vyčíslenú DPH, cenu bez DPH.
6. 3 ks osobných motorových vozidiel ktoré sú predmetom tejto zmluvy sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka v celkovej cene cca 67 471,2 € s DPH.
7. Dodávateľ garantuje záručný a pozáručný servis.
8. Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve.
9. Súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného vozidla. Ak sa pri odskúšaní zistí vada,
objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie vozidla.
10. Objednávateľ požaduje, aby miesto prevzatia osobného motorového vozidla bolo do 100 km od sídla objednávateľa.
10. Cena vozidla musí byť stanovená vrátane cla, dovoznej prirážky, vykonania predpredajného servisu a dopravy na miesto
odberu, prvého zápisu držiteľa motorového vozidla, prípadne ďalších obstarávacích nákladov.
12. Dodávateľ dodá osobné motorové vozidlá v súlade s technickou a funkčnou špecifikáciu a s požadovaným vybavením a
súčasťou dodania bude aj dodanie: 2 kľúče s DO; osvedčenie o evidencii časť II./technický preukaz, návod na údržbu v
slovenskom jazyku; servisná knižka; výbava a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie; povinná výbava vozidla v
zmysle §16 vyhlášky č. 464/2009 Z. z. so všetkým vybavením v deklarovanom rozsahu podľa daného predpisu a podľa tejto
zmluvy.
13. Dodávateľ dodá tovar - osobné motorové vozidlá bez právnych vád, ktoré by bránili jeho prevzatiu a riadnemu užívaniu.
14. Spôsob financovania za dodané osobné motorové vozidlá:
• Úhrada za dodané osobné motorové vozidlá sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej a
doručenej faktúry, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu.• Faktúra musí jasne špecifikovať: číslo Zmluvy, predmet
fakturácie , miesto a termín plnenia, rozpis fakturovanej sumy.• Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74
ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a to najmä: označenie objednávateľa
a dodávateľa, sídlo, IČO, splatnosť faktúry, odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu dodávateľa.
• V zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu v rámci PRV SR 2014-2020 je dodávateľ povinný predmet zmluvy a
všetky jeho výstupy viditeľne označiť symbolom Únie spolu s vysvetlením úlohy Únie prostredníctvom tohto znenia: „Európsky
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“, logom daného programu PRV SR
2014-2020 a logom MPRV SR.
• Dodávateľom predložené faktúry za dodávku 3 ks osobných motorových vozidiel podľa bodu 6 týchto osobitných požiadaviek
na plnenie, musia byť označené textom „financované z prostriedkov EPFRV“.
• Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po riadnom prevzatí osobného motorového vozidla, ktorý spĺňa technické parametre
a požiadavky na jeho technické vybavenie v zmysle zmluvy.• Dodávateľ je povinný dodať predmet zákazky do 6 týždňov od
účinnosti zmluvy. O prevzatí a odovzdaní osobného motorového vozidla bude vyhotovený zápis, ktorý potvrdia obe zmluvné
strany a tento bude súčasťou vyhotovenej a doručenej faktúry.
• Fakturovaná splatná peňažná suma sa bude považovať za uhradenú momentom jej odoslania z účtu objednávateľa na účet
dodávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu jeho sídla,
resp. pracoviska, ktoré vystavilo čiastkovú výzvu.• Ak bude faktúra vrátená dodávateľovi lehota splatnosti neplynie a začína
plynúť až po jej vystavení a doručení bez vád.
15. Povinnosti dodávateľa:
• Dodávateľ sa zaväzuje umožniť a poskytnúť potrebnú súčinnosť objednávateľovi a oprávneným kontrolným zamestnancom
vykonávať u seba kontrolu obchodných dokumentov a vecnú a finančnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy
podľa článku I. tejto zmluvy ako aj v súvislosti s realizáciou aktivity financovanej z technickej pomoci PRV SR 2014-2020 a to
aj po ukončení zmluvného vzťahu v trvaní 5 rokov.
• Dodávateľ do 3 dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi miesto odovzdania a prevzatia osobných motorových vozidiel
a presné sídlo autorizovaného servisu.• Dodávateľ je povinný dodať osobné motorové vozidlá v súlade s požiadavkami podľa
zmluvy bez vád, poškodenia alebo iného opotrebovania ako motorové vozidlo nové, nejazdené treťou osobou ani
dodávateľom ako predvádzacie alebo služobné vozidlo.
• Predmetom dodávky môže byť len nové motorové vozidlá, ktoré ku dňu odovzdania spĺňa ustanovenia §11 ods. 12 písm. a)
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.• Dodávateľ dodá osobné motorové vozidlá s
požadovanými technickými parametrami a v požadovanej výbave s príslušenstvom a dokumentami, ktoré sa viažu k riadnemu
odovzdaniu vozidla a k jeho užívaniu.
• V prípade ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si
vyhradzuje právo: tovar - osobné motorové vozidlo neprevziať a to bez nároku na akúkoľvek finančnú náhradu za náklady
spojené s jeho dodaním, ktoré má vady a nie je v súlade s podmienkami v zmluve
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• Ak tovar - osobné motorové vozidlo dodávateľ nedoručí v stanovenej lehote môže objednávateľ:- určiť náhradný termín na
plnenie - dodanie osobného motorového vozidla- odmietnuť plnenie - dodanie osobného motorového vozidla ak nebolo
doručené – odovzdané a prevzaté v stanovenej lehote určenej na jeho dodanie touto zmluvou.
16. Záverečné ustanovenia:
• Nedodržanie ktorejkoľvek uvedenej podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v zmluve sa považuje za podstatné
porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo uplatniť zmluvnú pokutu za:- za každé podstatné porušenie zmluvy,
a to vo výške 150 eur, za každé podstatné porušenie zmluvnej podmienky samostatne.- jednorazovú zmluvnú pokutu vo
výške 500 eur, ak objednávateľ z titulu podstatného porušenia zmluvy, zmluvných podmienok spôsobených zo strany
dodávateľa uplatní inštitút odstúpenia od zmluvy
• Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o jej úhradu dodávateľovi.• Uplatnením sankcií, penále a
zmluvných pokút nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú svojím konaním, nekonaním spôsobil objednávateľovi
dodávateľ.
• Účastníci zmluvy sa dohodli, že za podstatné porušenia tejto zmluvy sa považuje:- také porušenie zmluvy, ktoré ohrozilo
alebo narušilo plnenie predmetu zmluvy,- opakované menej závažné porušenie zmluvy, pričom za opakované sa považuje ak
nastalo aspoň dvakrát,- menej závažné porušenie zmluvy, ktoré účastník zmluvy napriek elektronickou poštou doručenej
výzve neodstráni v lehote uvedenej v tejto výzve.• Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje aj opakované porušenie
zmluvných podmienok napriek predchádzajúcemu upozorneniu druhej zmluvnej strany.
17. Ukončenie zmluvy môže nastať:
• riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, dodaním tovaru podľa týchto zmluvných podmienok v
požadovanom rozsahu, kvalite a lehotách,• odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok,•
odstúpením od zmluvy z dôvodov a za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach OPET-u- ukončenie
zmluvy z dôvodu podľa tohto bodu nastane dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy z dôvodov uvedených v
príslušných ustanoveniach Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u Dodávateľovi v listinnej forme
• ukončením zmluvy dohodou zmluvných strán- ukončenie zmluvných strán dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je
určený v dohode o ukončení zmluvy,- pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje vyhotovenie dohody o
ukončení zmluvy v písomnej forme, ktorá bude obsahovať podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a
vysporiadaním záväzkov zmluvných strán
• výpoveďou danou Objednávateľom Dodávateľovi a to aj bez uvedenia dôvodov- ukončenie zmluvy podľa tohto bodu nastane
po uplynutí 30 dňovej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení výpovede dodávateľovi v
listinnej forme. V prípade pochybností sa za deň doručenia považuje tretí deň od odoslania písomnej výpovede dodávateľovi,výpoveď musí obsahovať náležitosti o vysporiadaní záväzkov zmluvných strán v súvislosti s plnením zmluvy do momentu jej
ukončenia ku dňu uplynutia výpovednej lehoty a ukončenia zmluvy.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:
Obec:
Ulica:
3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
04.11.2019 15:00:00 - 13.12.2019 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

5,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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3.5

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 91 786,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 110 144,01 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 30.10.2019 10:38:02
Objednávateľ:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Autoprofit, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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