
Kúpna zmluva č. Z20195336_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola polytechnická
Sídlo: Jelšavská 404, 02601 Dolný Kubín-Kňažia, Slovenská republika
IČO: 00891479
DIČ: 2020424329
IČ DPH: SK2020424329
Číslo účtu: SK 90 8180 0000 0070 0048 3980
Telefón: 0435864194

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
Sídlo: Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35684046
DIČ: 2020310248
IČ DPH: SK2020310248
Číslo účtu: SK4802000000003109464451
Telefón: 0915979103

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Osobné motorové vozidlo
Kľúčové slová: Osobné motorové vozidlo
CPV: 34110000-1 - Osobné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Osobné motorové vozidlo Kia CEED SW 1,4 MPi Silver alebo ekvivalent

Funkcia

Nové osobné vozidlo na prepravu osôb

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

osobné motorové vozidlo ks 1

objem motora cm3 1400

výkon kW/k 70/100

spotreba paliva kombinovaná l/100 km 6,8

počet miest na sedenie ks 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

druh paliva benzín

karoséria kombi, resp. wagon

typ prevodovky 6-stupňová, manuálna

farba karosérie vozidla metalický lak, farba podľa výberu, najlepšie modrá

rok výroby 2019

elektrické ovládanie okien vpredu aj vzadu áno
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klimatizácia áno

rádio s LCD displejom s AUX a USB výstupmi a 
ovládaním na volante áno

výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča áno

výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant áno

delené a sklopné zadné sedadlá áno

airbag vodiča a spolujazdca, predné bočné a hlavové 
airbagy áno

vyhrievané predné sedadlá a veniec volantu áno

imobilizér v kľúči áno

minimálne zadné parkovacie senzory áno

predné hmlové svetlomety áno

ABS, ESC, HAC, HBA, LKA, FCA systémy áno

sada žiaroviek áno

sada letných pneumatík na 16´ diskoch z ľahkých zliatín áno

sada zimných pneumatík áno

predpríprava na ťažné zariadenie áno

rezervné koleso áno

manuály na použitie v slovenskom / českom jazyku áno

palubný počítač áno

automatické zapnutie denných svetiel áno

elektrická zásuvka vpredu 12V a USB áno

centrálne zamykanie áno

povinná výbava áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Nové, doposiaľ nepoužívané vozidlo s počtom najazdených km max. 35 km.

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Požadujeme certifikáty CE.

Doba dodania maximálne 4 mesiace.

Záručná doba minimálne 5 rokov.

Kúpna cena na zmluve je konečná.

Úspešný uchádzač v lehote do 7 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi presnú technickú 
špecifikáciu ponúkaného tovaru (s uvedením výrobcu a presného typového označenia).

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť záručný a pozáručný servis v autorizovanom servisnom stredisku vzdialenom najviac 30 km 
od sídla objednávateľa.

Úspešný uchádzač je tiež povinný spolu s dodaným tovarom dodať: min. 2 kľúče, technický preukaz a doklady potrebné k 
prihláseniu vozidla a ďalšie doklad potrebné pre prevádzku podľa všeobecne záväzných predpisov a noriem, platných v čase 
dodania tovaru.

Dodávateľ je autorizovaný predajca.

Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy, ak predmet zmluvy nezodpovedá a nezhoduje sa s 
predloženou ponukou a technickou špecifikáciou.

Kúpnu cenu uhradí verejný obstarávateľ dodávateľovi na základe faktúry so splatnosťou min. 30 dní, ktorú dodávateľ vystaví a
odošle verejnému obstarávateľovi najskôr v deň odovzdania predmetu kúpy.

V prípade ak faktúra nebude v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi, budú v nej uvedené nesprávne údaje, je to 
dôvod na jej vrátenie dodávateľovi. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení opravenej faktúry.

Dodávateľ vyhlasuje, že predmet zmluvy nemá žiadne skutkové a právne vady.
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Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Dolný Kubín
Ulica: Jelšavská 404

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.03.2019 12:56:00 - 30.06.2019 12:58:00

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 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 12 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 400,00 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 28.02.2019 14:00:02

Objednávateľ:
Stredná odborná škola polytechnická
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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