
Kúpna zmluva č. Z20216618_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná športová škola, Trieda SNP 54, Banská Bystrica
Sídlo: Trieda SNP 54, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00516554
DIČ: 2021121729
IČ DPH: nepovinný údaj
Bankové spojenie: IBAN: nepovinný údaj
Telefón: 0484712831

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: G A L I M E X s.r.o.
Sídlo: Sučianska 5470/49, 03608 Martin - Priekopa, Slovenská republika
IČO: 31559093
DIČ: 2020431677
IČ DPH: SK2020431677
Bankové spojenie: IBAN: SK24 0200 0000 0014 9969 8958
Telefón: 0905654696

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nové osobné motorové vozidlo kombi kategórie M1
Kľúčové slová: nové osobné motorové vozidlo
CPV: 34110000-1 - Osobné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nové osobné motorové vozidlo kombi kategórie M1

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nové osobné motorové vozidlo kombi kategórie M1 ks 1

Zdvihový objem motora cm3 1800 1999

Výkon motora kW 100 120

Počet valcov ks 4

Prevodovka automatická stupňová 7

Rázvor vozidla mm 3200 3500

Šírka vozidla bez zrkadiel mm 1850 1950

Dĺžka vozidla mm 5250 5500

Výška vozidla mm 1950 2000

Celková hmotnosť kg 3100

Maximálna rýchlosť km/h 190

Objem palivovej nádrže l 65 75

Ložný priestor, plocha (m2) m2 4,5 5,5
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Ložný priestor, objem (m3) m3 6 7,5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

palivo nafta

farba vozidla sivá

emisný štandard Euro 6

Výbava bezpečnosť

ABS- antiblokovací systém, ASR - protipreklzový 
systém, ESP - elektronický stabilizačný program

EDL - elektronická uzávierka diferenciálu

Brzdový asistent, asistent rozjazdu do kopca, 
multikolízna brzda

Trojbodové bezpečnostné pásy

Airbag vodiča a spolujazdca (spolujazdcov s 
deaktiváciou)

Asistent bočného vetra

Automatické zapnutie denných svetiel

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča 
a spolujazdca

Zadné svetlo do hmly a tretie brzdové svetlo

Servotronic - elektromechanický posilňovač riadenia s 
premenlivým účinkom v závislosti od rýchlosti

Kontrola tlaku v pneumatikách

Výbava - Podvozok a technika

BlueMotion Technology - štart/stop s rekuperáciou 
brzdnej energie a pneu s nízkym valivým odporom

16" oceľové kolesá so stredovými krytmi

Kotúčové brzdy na všetkých kolesách

Pneumatiky 215/65  R16 C s nízkym valivým odporom

Výbava - Exteriér

Bočné posuvné dvere vpravo

Asymetrické krídlové zadné dvere presklenené

Vyhrievané zadné okno so stieračom

Interiér - výbava kabíny

9 miestne prevedenie (3+3+3)

Centrálne zamykanie na diaľkové ovládanie

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, bedrová opierka 
pre sedadlo vodiča, lakťové opierky pre sedadlo vodiča

Poloautomatická klimatizácia Climatic

Rádio Colour - 6,5" TFT dotykový displej, 2x USB, 1xSD 
slot, Bluetooth, App Connect, 4 reproduktory

Tempomat s funkciou obmedzovača rýchlosti

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Gumová  podlaha

Alarm s kontrolou interiéru

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním, 
stierače s cyklovačom a dažďovým senzorom

Kožený multifunkčný volant

LED predné svetlomety - LED denné, stretávacie a 
diaľkové predné svetlomety, automatické nastavenie 
sklonu

Parkovacie senzory vpredu a vzadu
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Rezervné koleso z ocele

Svetlomety do hmly vpredu aktívne - automatické 
rozsvietenie pri odbočovaní

Palubný počítač PLUS s čiernobielym displejom a 
systémom rozpoznania únavy vodiča

Zosilnené tlmenie a pruženie

Zvýšená celková hmotnosť na 3000 kg

Príslušenstvo ako súčasť ceny: povinná výbava, gumové
rohože, ťažné zariadenie odnímateľné GALIA, zimné 
komplety 16"-oceľový disk

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Cena vozidla musí byť stanovená vrátane DPH, cla, dovoznej prirážky, vykonania predpredajného servisu a dopravy na miesto
odberu, vrátane prihlásenia vozidla do evidencie motorových vozidiel, prípadne ďalších obstarávacích nákladov.

Dodávateľovi vznikne právo fakturovať kúpnu cenu dňom podpisu preberacieho a odovzdávacieho protokolu zástupcami 
oboch zmluvných strán.

Spôsob financovania: bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúry 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Predĺžený servisný interval na 2 roky do 30 000 km.

V prípade, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar 
neodobrať.

Nedodržanie ktorejkoľvek uvedenej podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.

Vozidlo musí byť dodané ako nové, nie je prípustné, nie je prípustné dodať vozidlo staršie, repasované, použité a podobne.

Vyššie uvedené technické parametre sú uvádzané ako minimálny štandard pre požadovaný tovar (nedodržanie technických 
parametrov sa však považuje za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky).

Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ umožňuje sa 
predložene ekvivalentov rovnakej alebo vyššej kvality.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Trieda SNP 54

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.04.2021 08:43:00 - 30.04.2021 08:43:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

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.
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IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 33 915,82 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 40 698,99 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 16.04.2021 10:00:01

Objednávateľ:
Stredná športová škola, Trieda SNP 54, Banská Bystrica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
G A L I M E X s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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