Kúpna zmluva č. Z201516203_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o.

Sídlo:

Naftárska 2104/2, 90845 Gbely, Slovenská republika

IČO:

36268399

DIČ:

2021952339

IČ DPH:

2021952339

Číslo účtu:
Tel:
1.2

0915717730

Dodávateľ:
Obchodné meno:

HÍLEK a spol., a.s.

Sídlo:

Vajanského 24, 90501 Senica, Slovenská republika

IČO:

36239542

DIČ:

2020188280

IČ DPH:

SK2020188280

Číslo účtu:

SK6802000000002577520456

Tel:

+421346516716

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nové osobné vozidlo Škoda fabia combi - alebo ekvivalent

Kľúčové slová:

Nové osobné vozidlo na prepravu osôb a tovaru

CPV:

34110000-1 - Osobné automobily; 34100000-8 - Motorové vozidlá; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Nové osobné motorové vozidlo na prepravu osôb a tovaru

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Nové osobné vozidlo škoda fabia combi 1,2 TSI, alebo ekvivalent

ks

1

typ motora - benzínový 4 valec

ks

1

výkon

kW

81

zdvihový objem motora

cm 3

1197

prevodovka mechanická

stupne

motor zážihový, preplňovaný turbodúchadlom, vysokotlaké priame
vstrekovanie
počet valcov

ks

1

ks

4
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Minimum

Maximum

Presne

6

max.krút.moment/otáčky

(Nm/min-1)

emisná norma

norma

max.rýchlosť

km/h

199

Spotreba - mesto

l/km

6,1

Spotreba - kombinovaná

l/km

4,8

Emisie CO2

g/km

110

pohotovostná hmotnosť vozidla

kg

1178

celková hmotnosť vozidla

kg

1633

počet najazdených km

km

100

termín dodania

dátum

09.2015

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

PHM

benzín

pohon

pohon predných kolies

spojka

hydraulicky ovládaná, jednokotúčová

rozmery - dĺžka (mm)

4257

rozmery - šírka (mm)

1732

rozmery - výška (mm)

1488/1467

rázvor (mm)

2470

svetlá výška

135

objem palivovej nádrže

45 litrov

pneumatiky

185/60/ R 15

riadenie

brzdy zadné

hrebeňové priamočinné s elektromechanickým
posiľňovačom
kvapalinové dvojokruhové, diagonálne prepojené s
podtlakovým posilňovačom
kotúčové, s kotúčmi s vnútorným chladením a s
jednopiestovým plávajúcim strmeňom
kotúčové

oceľové disky kolies s krytmi

6,0 J x 15

karoséria

5 - dverová, 5 - miestna, dvojpriestorová

predná náprava
zadná náprava

typu McPherson so spodnými trojuholníkovými ramenami a
skrutným stabilizátorom
kľuková s vlečnými ramenami

airbag vodiča a spolujazdca s deaktiváciou

áno

bočné airbagy vpredu a hlavové airbagy

áno

signalizácia nezapnutého pásu na predných a zadných sedadlách

áno

halogénové svetlomety s denným svietením

áno

rádio s USB, Aux - in a SD slotom

áno

4 reproduktory vpredu

áno

tónované sklá

áno

štart/stop systém a rekuperácia brzdnej energie

áno

strešný nosič čierny

áno

zadné kotúčové brzdy

áno

trojramenný volant PUR, nastaviteľný

áno

brzdy
brzdy predné
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výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

áno

zadný stierač s ostrekovačom a cyklovačom

áno

úchyt detských sedačiek

áno

škrabka na ľad v palivovej nádrži

áno

držiak reflexnej vesty pod sedadlom vodiča

áno

sada na opravu pneumatík (kompresor na 12 V + fľaša s náplňou)

áno

povinná výbava + gumenné koberce do interiéru

áno

zimné komplety 185/60 R15

áno

rezerva na plnohodnotnom na oceľovom disku+zdvihák+kľúč na kolesá áno
manuálna klimatizácia

áno

centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2x sklopný kľúč)

áno

elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

áno

elektrické ovládanie okien vpredu

áno

vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí vo farbe karosérie

áno

farba

strieborná metalíza

predĺžená záruka

min. 4 roky/60 000 km

záruka na vecné a právne vady

min. 2 roky

záruka na prehrdzavenie karosérie

min. 12 rokov

záruka na vadu laku

min. 3 roky

ESC vrátane ABS, EBV, MSR ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, TSA,
RBS, XDS+, multikolíznej brzdy a funkcie prefill
halogénové svetlomety

áno

elektronický imobilizér

áno

kontrola tlaku v pneumatikách

áno

intervalový spínač stieračov, nastaviteľný potenciometrom (4 stupne)

áno

make-up zrkadlo vľavo aj vpravo

áno

odkladacia schránka v batožinovom priestore

áno

poťah sedadiel látka/tkanina

áno

predĺžený servisný interval

áno

diaľková regulácia polohy svetlometov

áno

odkladací priestor vzadu (na dverách a boku)

áno

optická a akustická kontrola zapnutia bezpečnostného pásu

áno

osvetlenie batožinového priestoru

áno

stredová konzola

áno

set na opravu pneumatík

áno

denné svietenie

áno

strešná anténa

áno

vrstvené čelné sklo tónované

áno

uzatvárateľná odkladacia schránka s osvetlením

áno

výškovo nastaviteľné opierky hlavy predných sedadiel

áno

zadné sedadlo a operadlo delené a sklopné 60:40

áno

zakrytie batožinového priestoru rolo

áno
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áno

zásuvky pod prednými sedadlami

áno

12 V zásuvka v batožinovom priestoroe

áno

trojbodový bezpečnostný samonavíjací pás vzadu

áno

madlo ručnej brzdy z plastu

áno

stropné madlá sklopné

áno

vnútorné svetlo

áno

zakrytie riadiacej páky z koženky

áno

interiér

čalúnený textilný interiér farebne zladený s farbou karosérie
(nie bledá farba) - napr. šedá

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce
rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Skalica

Obec:

Gbely

Ulica a číslo:

Naftárska 2104/2

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
15.9.2015 8:55:00 - 30.9.2015 17:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kus

Množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 10 287,50 EUR

V. Záverečné
Strana ustanovenia
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V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 16.7.2015 12:38:00
Objednávateľ:
Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
HÍLEK a spol., a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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