Kúpna zmluva č. Z201641442_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Obec Habovka

Sídlo:

Pod Grúňom č. 266/24, 02732 Habovka, Slovenská republika

IČO:

00314471

DIČ:

2020561620

IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

1.2

0903540881

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

Tel:

0915979103

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Osobný automobil

Kľúčové slová:

nový osobný automobil Škoda Octavia Combi Style 1,6 TDI, CR 81 kW 4x4

CPV:

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

Druh/y:
2.2

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• osobný automobil, preprava osôb

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Počet valcov

ks

zdvihový objem

l

1,59

výkon

kW

81

Max krútiaci moment

Nm

250

Hmotnosť celková

kg

1998

Hmotnosť užitočná

kg

638

počet miest na sedenie

ks

5

max. rýchlosť

km/h

191

objem batožinového priestoru pri 5 sedadlách

l

610
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Minimum

Maximum

Presne
4

objem batožinového priestoru - sklopené sedadlá

l

priemerná spotreba (kombinovaná)

l/100 km

zrýchlenie z 0-100 km/h

sek

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Prevodovka

manuálna 6 stupňová

emisná norma

EU6

palivo

nafta

stav vozidla

nové

farba vozidla exteriér

Hnedá TOPAZ metalíza

interiér STYLE

áno

Climatronic – dvojzónová automatická klimatizácia

áno

Trojramenný športový multif. kožený volant pre rádio a telefón

áno

Vyhrievanie predných sedadiel

áno

Zadné svetlá s technológiou LED

áno

Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou, senzorom polohy

áno

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním

áno

Lakťová opierka vzadu, s otvorom na prepravu dlhých predmetov

áno

Chrompaket – lemovanie bočných okien

áno

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

áno

Komfortné telefonovanie s Bluetooth

áno

Maxi DOT – plnegrafický displej palubného počítača

áno

8 repro

áno

asistent rozjazdu do kopca

áno

Výškovo nastaviteľné predné sedadlá s bedrovými opierkami

áno

Airbag vodiča a spolujazdca s deaktiváciou

áno

Kolenný airbag vodiča

áno

ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS , XDS+,

áno

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2 sklopné kľúče)

áno

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

áno

Zadné sedadlo nedelené, operadlo delené a sklopné

áno

Start-Stop systém

áno

Disky z ľahkej zliatiny 7J x 17" (225/45 R17)

áno

Rádio s 6,5" farebným dotykovým displejom, USB a SD slot

áno

Svetelný a dažďový senzor, Parkovacie senzory vzadu

áno

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, s automatickým
stmavovaním
Safe system

áno

senzor vlhkosti

áno

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

áno

Strešný nosič strieborný

áno

Odistenie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru

áno

Tempomat

áno

áno
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1740
4,4
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Elektrické ovládanie okien vzadu a vpredu

áno

Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí lakované vo farbe karosérie

áno

Schránka na okuliare

áno

JUMBO BOX s nastaviteľnou lakťovou opierkou vpredu

áno

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu

áno

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu
vodiča,spolujazdca...multikolíznej brzdy (MKB) a funkcie Prefill
Palubný počítač

áno

Tónované sklá

áno

Tyre Fit – sada na opravu pneumatík

áno

Doživotná záruka Mobility Premium

áno

Rezerva

áno

Paket pre zlé cesty

áno

navigácia AMUNDSEN

áno

Príprava na telefón s hlasovým ovládaním a WIFI

áno

Gumené rohože

áno

Zimné kompletné kolesá

áno

ťažné zariadenie

áno

2.4

áno

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru, priamo, či nepriamo. Záruka na vozidlo 4 roky/120 000 km
Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať na vozidle záručný a pozaručný servis vozidla, pokiaľ to kupujúci bude požadovať.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v SR a vyhovuje platným normám STN a
všeobecne záväzným právnym predpisom
Nevyhnutnou súčasťou predmetu zákazky bude: preberací protokol, návod na obsluhu vozidla v slovenskom jazyku, platný doklad o
záručných podmienkach, COC- vyhlásenie o zhode s typovým schválením ES, doklady potrebné k vydaniu technického preukazu pre
premávku na pozemných komunikáciách v SR, návod na údržbu v slovenskom jazyku, servisná knižka, výbava a príslušenstvo v
rozsahu podľa technickej špecifikácie a všetky ostatné potrebné dokumenty poskytované výrobcom predmetu zákazky
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii. Pri zistení, že tomu tak nie
je, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neprevziať.
Doba dodania tovaru je do 7 dní od účinnosti zmluvy
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Tvrdošín

Obec:

Habovka
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Ulica a číslo:
3.2

Pod Grúňom 266/24

Čas / lehota plnenia zmluvy:
30.11.2016 09:19:00 - 07.12.2016 09:22:00

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
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 20 833,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 24 999,60 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 25.11.2016 10:08:01
Objednávateľ:
Obec Habovka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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