Kúpna zmluva č. Z202017546_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

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

1.2

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Miletičova 3, 82467 Bratislava, Slovenská republika
00166197
2020830218
0
+421250236223

Dodávateľ:
Obchodné meno:

AUTOPOLIS, a.s.

Sídlo:

Panónska cesta 32, 85104 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35728311

DIČ:

2020241938

IČ DPH:

SK2020241938

Bankové spojenie:

IBAN: SK3475000000004001123625

Telefón:

0905496203

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Osobné motorové vozidlá

Kľúčové slová:

osobné motorové vozidlá, autá

CPV:

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

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Osobné motorové vozidlo

Funkcia
preprava osôb
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet

ks

Celková dĺžka

mm

Rázvor

mm

2550

Minimálna svetlá výška podvozku

mm

140

Batožinový priestor základný

l

280

Zdvihový objem motora

cm3

900

Počet valcov motora

ks

4

Max. výkon

kW

70

Rozmer pneumatík

palec

15

Spotreba paliva - kombinovaný cyklus WLTP

l/100km

7

Emisná norma EURO 6 - CO2

g/km

158

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne
4

4200

Karoséria

hatchback 5dv / 5 miest

Farba

biela

Typ motora

zážihový

Druh paliva

benzín

Prevodovka

5-stupňová, manuál / automat

Záruka

5 rokov / 150 000 km

Brzdy

predné brzdy kotúčové s chladením, zadné kotúčové

Zimné pneumatiky

áno

AUX a USB

áno

Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný)

áno

Antiblokovací systém ABS + EBD

áno

Asistent pre rozjazd do kopca

áno

Bluetooth

áno

Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania s alarmom

áno

Disky kolies

z ľahkých zliatin

Rezervné koleso

Dojazdové

Ovládanie predných a zadných okien

elektrické

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie zrkadlá

áno

Elektrický posilňovač riadenia

áno

ISG (Stop Go systém)

áno

Imobilizér

áno

Svetlá

LED denné svetlá, predné projektorové dvojfunkčné svetlomety
(stretávacie/diaľkové svetlo) so statickým prisvecovaním zákrut a
parkovacími svetlami z LED

Klimatizácia

áno

Monitorovanie tlaku v pneumatikách

áno

Farba nárazníkov, vonkajších zrkadiel a kľučiek

vo farbe vozidla

Okenné airbagy

vpredu aj vzadu

Ovládanie audiosystému

na volante

Palubný počítač

áno

Počet reproduktorov

4

Predné bočné airbagy

áno

Predné hmlové svetlomety

áno

Rádio

s 5" LCD

Stabilizačný systém ESC + management stability vozidla
VSM

áno

Svetlo na čítanie vpredu

áno

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

áno

Tónované sklá

áno

Volant

výškovo a pozdĺžne nastaviteľný

Bezpečnostné pásy na predných sedadlách

výškovo nastaviteľné predné

Sedadlo vodiča

výškovo nastaviteľné

Parkovacie senzory

zadné

Vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými ukazovateľmi
smeru

áno

Zobrazenie spotreby energie/paliva

áno

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca vozidiel, o čom doloží doklad do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy
Dodávateľ garantuje záručný a pozáručný servis.
Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet (cena každého auta) do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy
Dodávateľ musí do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy poskytnúť technický list vozidla, v ktorom sa
uvádzajú informácie o tom, že je vozidlo vybavené mechanizmom, ktoré vodičovi zobrazuje číselné údaje o spotrebe paliva.
Súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného vozidla. Ak sa pri odskúšaní zistí vada,
objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie vozidla.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222/2004 Z. z.
Záruka na prehrdzavenie karosérie min. 10 rokov.
Požaduje sa dodať nové, nepoužité, plne funkčné a nepoškodené motorové vozidlo.
S vozidlom musí byť dodaný platný technický preukaz pre premávku na pozemných komunikáciách v SR, návod na obsluhu a
údržbu automobilu v slovenskom jazyku, servisná knižka, min. 2 ks kľúčov s diaľkovým ovládaním a povinná výbava vozidla v
zmysle zákona č. 106/2018 Z.z.
Do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje predložiť objednávateľovi podrobnú
technickú špecifikáciu predmetu zákazky podľa tejto zmluvy, ktorý musí obsahovať minimálne označenie výrobcu, továrenskú
značku a typ vozidla určené výrobcom, jednotkovú cenu bez DPH a s DPH, hodnoty tých parametrov, ktoré sú uvedené v
špecifikácii podľa tejto zmluvy vrátane opisu výbavy exteriéru a interiéru vozidla. Hodnoty uvedené v predloženej podrobnej
špecifikácii musia byť v súlade so skutočnými vlastnosťami dodávaného vozidla.
Podkladom pre fakturáciu je preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami vyhotovený po dodaní a prevzatí
motorových vozidiel. V protokole musí byť uvedené o. i. typ, značka a model vozidla, sériové číslo karosérie, resp. motora,
zoznam skutočne dodávanej požadovanej doplnkovej a povinnej výbavy, počet najazdených kilometrov ku dňu odovzdania,
zoznam odovzdávaných dokladov (tech. preukaz., potvrdenie o zhode,...).
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade nedodania predmetu zmluvy v požadovanej lehote.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava II

Obec:

Bratislava - mestská časť Ružinov

Ulica:

Miletičova 3

Čas / lehota plnenia zmluvy:
17.09.2020 12:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

zákazka

Požadované množstvo:

1,0000
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3.4

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 48 000,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 57 600,00 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 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 05.08.2020 13:38:01
Objednávateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
AUTOPOLIS, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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