Kúpna zmluva č. Z201841825_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

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 01109 Žilina, Slovenská republika
37808427
2021626695
SK9581800000007000503697
+421415032111

Dodávateľ:
Obchodné meno:

IMPA Žilina, s.r.o.

Sídlo:

Panónska cesta 23 , 85104 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31600115

DIČ:

2020369626

IČ DPH:

SK2020369626

Číslo účtu:

SK4002000000001297448432

Telefón:

0915979132

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Osobný automobil na prepravu osôb a batožiny

Kľúčové slová:

osobný automobil

CPV:

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

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Osobný automobil na prepravu osôb a batožiny

Funkcia
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks nového osobného motorového vozidla (nie combi) v uvedených minimálnych technických
požiadavkách a požadovanej výbave.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

objem motora

cm3

1890

maximálny výkon

kW

135

rázvor

mm

2835

počet dverí

ks

4

počet miest na sedenie

ks

5

kolesá z ľahkej zliatiny

rozmer

R18

vonkajšie rozmery - dĺžka

mm

4845

vonkajšie rozmery - šírka

mm

1845

doba dodania

deň

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

palivo

diesel
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Maximum

90

Presne

pohon všetkých kolies, automatická prevodovka min.
7-stupňová s ovládaním aj na volante, adaptívny
tempomat s obmedzovačom rýchlosti

áno

poťah sedadiel čierna koža, lak metalická čierna perleť

áno

ABS, MSR, ASR

áno

airbagy predné sedadlá - čelné, bočné, hlavové; airbagy
zadné sedadlá - bočné, hlavové; kolenný airbag vodiča

áno

3-zónová klimatizácia; nezávislé kúrenie s diaľkovým
ovládaním, roletky pre zadné okná, vyššie tienenie od B
stĺpika, kontrola tlaku v pneumatikách

áno

lakťová opierka vpredu aj vzadu, vyhrievanie predných
aj zadných sedadiel, bedrová opierka predných
sedačiek, sedadlo vodiča s masážnou funkciou,
elektrické nastavenie predných sedadiel s pamäťou;
osvetlenie priestoru pre nohy vpredu a vzadu; elektrické
nastavenie predných sedadiel

áno

asistent pre predné osvetlenie (min. tunel, denné
svietenie, automatické prepínanie diaľkových a
stretávacích svetiel); predné hmlové svetlomety s
prisvecovaním do zákruty

áno

elektricky ovládané spätné zrkadlá s pamäťou a
automatickým stmievaním

áno

start/stop systém s rekuperáciou brzdnej energie

áno

parkovacie senzory vpredu a vzadu, zadná parkovacia
kamera, alarm s vnútornými senzormi, senzorom polohy,
centrálne zamykanie bezkľúčové otváranie dverí

áno

adaptívny podvozok vrátane voľby jazdného profilu

áno

čelný asistent pre aktívny tempomat, asistent jazdy v
pruhu, indikácia vozidiel v mŕtvom uhle, asistent na
rozpoznanie únavy, rozpoznávanie dopravných značiek

áno

plnofarebný displej palubného počítača, navigácia s min.
9" dotykovým displejom, mapy Európy, konektivita USB
pre iPod, komfortné telefonovanie s externou anténou,
bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu, WLAN, DAB digitálny rádiopríjem

áno

požadovaná záruka na 5 rokov alebo 100 000 km (platí
tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé dva roky bez
obmedzenia kilometrov)

áno

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vozidlo musí byť dodané bez chýb, poškodenia alebo iného opotrebovania, rok výroby 2018
Dodávateľ oznámi objednávateľovi obchodnú značku a typ ponúkaného vozidla do 24 hodín, resp. nasledujúci pracovný deň
od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Dodávateľ umožní oprávnenej osobe objednávateľa vykonanie vizuálnej kontroly dodaného vozidla, funkčnej skúšky všetkých
ovládacích prvkov a funkcií vozidla formou skúšobnej jazdy do vzdialenosti max.10 km.
Čas plnenia zmluvy - termín dodania motorového vozidla max. (90 dní) je potrebné dodržať. Jeho nedodržanie sa považuje za
závažné porušenie zmluvy a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Zároveň objednávateľ/verejný obstarávateľ vyhotoví
negatívnu referenciu.
Za deň dodania predmetu zmluvy sa považuje deň jeho protokolárneho odovzdania objednávateľovi.
O odovzdaní predmetu zmluvy bude spísaný preberací a odovzdávací protokol, ktorý bude potvrdený podpisom oprávnených
zástupcov oboch zmluvných strán.
Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi bezplatne náhradné motorové vozidlo v rovnakej triede počas doby servisu
predmetu zmluvy v prípade vzniku poruchy nezavinenej objednávateľom, ktorej odstránenie by trvalo dlhšie ako 1 deň.
Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi doklad, že vozidlo spĺňa technické parametre požadované objednávateľom v
opisnom formulári, vrátane požadovanej výbavy a príslušenstva, rozpočet s rozkladom DPH a technickú špecifikáciu do 3
pracovných dní od uzavretia zmluvy, elektronickou formou na emailovú adresu objednávateľa.
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Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi doklad preukazujúci, že vozidlo na účely kúpy poskytne subjekt (predajca),
ktorý je autorizovaným predajcom alebo sprostredkovateľom výrobcu, so zabezpečením záručného servisu autorizovaným
servisom na území SR. Predkladá sa sken originálu uvedeného dokladu do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy a to
elektronickou formou na emailovú adresu objednávateľa.
Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve.
K motorovému vozidlu pri kúpe bude dodané: Preberací protokol, návod na obsluhu vozidla v štátnom jazyku, prípadne v
českom jazyku, platný doklad o záručných podmienkach, platné osvedčenie o evidencii vozidla, certifikát o zhode, 2 kľúče s
diaľkovým ovládaním, technický preukaz, servisná knižka, výbava a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie.
Kúpnu cenu uhradí objednávateľ bankovým prevodom dodávateľovi na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví a doručí
objednávateľovi po dodaní tovaru. Prílohou faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí tovaru podpísaný oboma zmluvnými
stranami. Splatnosť faktúry je 30 dní.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy , ak nezodpovedá a nezhoduje sa s predloženým návrhom na
plnenie kritérií, ponukou dodávateľa a technickou špecifikáciou, alebo ak sa pri odskúšaní prevádzkyschopnosti vozidla zistí
vada.
Nesplnenie akejkoľvek zadanej technickej špecifikácie predmetu zákazky, alebo nedodržanie akejkoľvek podmienky a
požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré oprávňuje objednávateľa
odstúpiť od zmluvy.
Na vzťahy Zmluvou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov SR, najmä ustanovenia Obchodného
zákonníka.
Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky(práva)voči Objednávateľovi
vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, na základe
ktorého Dodávateľ postúpi svoje pohľadávky voči Objednávateľovi na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu
Objednávateľa, je podľa úst. § 39 Občianskeho zákonníka neplatný.
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..
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:

Žilinský

Okres:

Žilina

Obec:

Žilina

Ulica:

Komenského 48

Čas / lehota plnenia zmluvy:
15.10.2018 09:00:00 - 14.01.2019 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 35 708,00 EUR
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4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 42 849,60 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 11.10.2018 10:38:01
Objednávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
IMPA Žilina, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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