Kúpna zmluva č. Z202034001_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

Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad
Fraňa Kráľa 84/2052, 05801 Poprad - Veľká, Slovenská republika
36448427
2020017208
SK2020017208
0910890034

Dodávateľ:
Obchodné meno:

AUTONOVA, s.r.o

Sídlo:

Priemyselný areál Východ 3406, 05801 Poprad, Slovenská republika

IČO:

31649513

DIČ:

2020513110

IČ DPH:

SK2020513110

Bankové spojenie:

IBAN: SK1209000000000093285075

Telefón:

+421524513115

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Osobné motorové vozidlo pre potreby PCS

Kľúčové slová:

osobné motorové vozidlo

CPV:

34115000-6 - Iné osobné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Nové osobné motorové vozidlo , kategória M1

Funkcia
Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb
Technické vlastnosti

Jednotka

osobné motorové vozidlo/nové nejazdené kategórie M1

ks

osobné motorové vozidlo/rok výroby

rok

osobné motorové vozidlo/počet miest na sedenie

ks

osobné motorové vozidlo/zdvihový objem

cm3

1400

1500

osobné motorové vozidlo/maximálny výkon motora

kW

100

110

osobné motorové vozidlo/krútiaci moment

Nm/min-1

250

osobné motorové vozidlo/počet valcov, usporiadanie
radové

ks

osobné motorové vozidlo/celková hmotnosť vozidla

kg

osobné motorové vozidlo/objem palivovej nádrže

l

50

osobné motorové vozidlo/dĺžka

mm

4300

osobné motorové vozidlo/výška

mm
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Minimum

Maximum

Presne
1

2020
5

4
1750
4 400
1500

osobné motorové vozidlo/rázvor

mm

2 600

osobné motorové vozidlo/objem batožinového priestoru

l

425

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

emisná norma EURO

EU 6

typ karosérie

5 dverová, 5 - miestna s dvoma oddelenými časťami

farba karosérie

metalické prevedenie laku - svetlý odtieň biela alebo strieborná

motor

zážihový preplňovaný s priamym vstrekovaním paliva

druh pohonu

pohon predných kolies

prevodovka

mechanická, min. 6 - stupňová

druh paliva

benzín, RON min 95

brzdy

predné kotúčové, zadné kotúčové. Hydraulická dvojokruhová,
diagonálne prepojená brzdová sústava s podtlakovým
posilňovačom.

bezpečnostné systémy

ESC – elektronický stabilizačný systém,ABS – protiblokovací
brzdový systém,MSR – regulácia krútiaceho momentu pri brzdení
motorom,ASR – protiprekĺzový systém,EDS – elektronická
uzávierka diferenciálu,

bezpečnostné systémy

HBA – hydraulický brzdový asistent, DSR - systém aktívnej
podpory riadenia

asistenčné systémy

multikolízna brzda,kontrola tlaku v pneumatikách,Start&stop
systém, asistent udržania jazdného pruhu, svetelný senzor,
dažďový senzor, ochrana chodcov,asistent rozjazdu do
kopca,asistent vyparkovania

asistenčné systémy

Asistent zmeny jazdného pruhu.

airbag

airbag vodiča a spolujazdca, spolujazdca s deaktiváciou, bočné
airbagy vpredu a hlavové airbagy

interiér

poťah sedadiel – látka, tmavé prevedenie

volant

pozdĺžne a výškovo nastaviteľný, kožený, multifunkčný na
ovládanie rádia a teelfónu, vyhrievaný

funkcie sedadiel

výškovo nastaviteľné predné sedadlá, predná opierka s
odkladacím priestorom. Vyhrievané sedadlá - predné. Zadné
sedadlá nedelené, operadlá sklopné asymetricky delené s
lakťovou opierkou.

opierky rúk

predná opierka rúk s odkladacím priestorom

vonkajšie spätné zrkadlá

elektricky nastaviteľné a vyhrievané, elektricky sklopné, s
automatickým stmavovaním na strane vodiča

ovládanie okien

elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

sklá

tónované, sklá od B-stĺpika s vyšším stupňom tónovania,
vyhrievané čelné sklo.

klimatizácia

automatická

zamykanie dverí

systém bez kľúčového odomykania, zamykania, štartovania

počítač

palubný počítač s displejom zobrazujúcim informácie o vozidle

virtuálny kokpit

LCD prístrojový panel s nastaviteľným zobrazovaním údajov

tempomat

adaptívny tempomat

telefonovanie

telefonovanie s Bluetooth, odkladací box na mobilný telefón s
bezdrôtovým nabíjaním a spojením s vonkajšou anténou

rádio a navigácia

s min 9" farebným displejom, min. 8 reproduktorov, min. 2x USB
vstupom a zadná parkovacia kamera.

svetlá

FULL LED hlavné svetlomety s LED denným svietením, predné
hmlové svetlomety, Full LED zadné svetlá s dynamickým
smerovým svetlom. Automatické prepínanie diaľkových a
stretávacích svetiel

senzory

parkovacie senzory vpredu a vzadu, senzor vlhkosti
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kolesá

disky z ľahkej zliatiny 17" s letnými pneumatikami 4ks, oceľové
disky 16" so zimnými pneumatikami 4ks, celoplošné kryty kolies 4ks, sada bezpečnostných skrutiek kolies

zabezpečenie vozidla

imobilizér, alarm

ostatné

rezerva na oceľovom disku, zdvihák kľúč na kolesá, vkladané
tkané koberce vpredu a vzadu sada 4ks, gumové koberce vpredu
a vzadu sada 4ks, gumový koberec do batožinového priestoru, 2ks
kľúče

povinná výbava

v zmysle §16 Vyhlášky MDPT SR č.464/2009 Z.z

záruka

záruka na 5 rokov/100 000 km

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1.V kúpnej cene je zahrnutá kompletná dodávka predmetu zákazky vrátane všetkých súvisiacich služieb a prác (predpredajný
servis, doprava, odskúšanie, odovzdanie dokladov na riadne užívanie).
2.Vrátane dopravy na miesto plnenia, ktorým je sídlo objednávateľa.
3. Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
4. Automobil bude dodaný na prevozných značkách. Objednávateľ nevyžaduje registráciu vozidla na príslušnom Dopravnom
inšpektoráte.
5. Spôsob financovania – bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví a doručí verejnému
obstarávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ požaduje doručenie faktúry s
dodaním predmetu plnenia.
6. Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je vyhotovenie a dodanie písomnej dokumentácie súvisiacej s predmetom zmluvy:
preberací protokol, návod na obsluhu vozidla v slovenskom jazyku, platný doklad o záručných podmienkach, platné
osvedčenie o evidencii vozidla (technický preukaz časť II), certifikát o zhode, povinná výbava v zmysle §16 Vyhlášky MDPT
SR č. 464/2009 Z.z..
7. Objednávateľ nadobudne vlastnícky vzťah k predmetu zákazky dňom úhrady faktúry za predmet plnenia.
8. Dodávateľ je autorizovaný predajca pre príslušnú továrenskú značku.
9. V lehote do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží dodávateľ elektronicky kontaktné údaje oprávnenej
osobe .
10. Dodávateľ oznámi objednávateľovi obchodnú značku a typ vozidla do 5 pracovných dní od uzavretia zmluvy v EKS a
doloží dokumentáciu potvrdzujúcu parametre ponúkanej značky (cenník, katalóg), vrátane aktualizovaného rozpočtu, vrátane
rozpisu sadzby DPH, ceny s DPH a bez DPH.
11. Dodávateľ je povinný presný termín a čas odovzdania predmetu zákazky oznámiť objednávateľovi písomne (elektronicky,
telefonicky alebo poštou) minimálne dva pracovné dni vopred tak, aby objednávateľ zabezpečil prítomnosť zodpovedných
osôb na prevzatie predmetu zákazky. Dodávateľ umožní objednávateľovi pred odovzdaním predmetu plnenia vykonanie
vizuálnej kontroly, či vozidlá spĺňajú požiadavky v zmysle objednávkového formulára.
12. Dodávateľ umožní verejnému objednávateľovi pred odovzdaním predmetu plnenia vykonanie funkčnej skúšky všetkých
ovládacích prvkov a funkcií vozidla, vrátane skúšobnej jazdy min. 10 km. Verejný obstarávateľ možnosť odmietnuť dodaný
tovar, ak zistí pri obhliadke jeho vadu.
13. Dodávateľ sa zaväzuje dodať nové, nepoškodené a neopravované motorové vozidlo.
14. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi bezplatne náhradné motorové vozidlo počas doby servisu predmetu
zmluvy v prípade vzniku poruchy nezavinenej objednávateľom, ktorej odstránenie by trvalo dlhšie ako 1 deň.
15. Dodanie predmetu zákazky bude realizované maximálne do konca 02/2021 od účinnosti zmluvy.
16. Dodávateľ ručí za to, že predmet zmluvy bude mať v dobe prevzatia objednávateľom dohodnuté vlastnosti, bude
zodpovedať technickým predpisom a normám, a že nebude mať vady, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.
17. V prípade doručenia iného tovaru, použitého tovaru, ktorý nespĺňa všetky špecifikácie, alebo osobitné požiadavky si
verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neprevziať takýto tovar.
18.V prípade nedodržania technických vlastností predmetu zákazky uvedených v technickej špecifikácii, osobitných
požiadaviek na plnenie v objednávkovom formulári a omeškanie s termínom plnenia,považuje sa takéto porušenie za
podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
19. Ukončenie zmluvy môže nastať: a) riadnym splnením predmetu zákazky, b) dohodou zmluvných strán ku dňu určenom v
dohode, c) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok a odstúpením od zmluvy z dôvodov a za
podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach OPET-u, d) výpoveďou danou Objednávateľom
Dodávateľovi a to aj bez uvedenia dôvodov - ukončenie zmluvy podľa odseku d) nastane po uplynutí 30 dňovej výpovednej
lehoty,ktorá začína plynúť od nastávajúceho dňa po doručení výpovede dodávateľovi v listinnej forme.
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20. 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..
21.Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, 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 a/alebo § 7a 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:

Prešovský

Okres:

Poprad

Obec:

Poprad

Ulica:

Fraňa Kráľa 2052/84, 058 01 Poprad

Čas / lehota plnenia zmluvy:
31.12.2020 13:00:00 - 26.02.2021 16:00:00

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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 17 833,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 21 400,00 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.
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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 29.12.2020 12:40:02
Objednávateľ:
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
AUTONOVA, s.r.o
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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