Kúpna zmluva č. Z201522864_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Podduklianska knižnica vo Svidníku

Sídlo:

8. mája 697/55, 08901 Svidník, Slovenská republika

IČO:

37781154

DIČ:

2021432809

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK3381800000007000520139

Tel:

0905334569

Dodávateľ:
Obchodné meno:

PO CAR, s.r.o.

Sídlo:

Cintorínska 550/11, 09101 Stropkov, Slovenská republika

IČO:

31693989

DIČ:

2020524902

IČ DPH:

SK2020524902

Číslo účtu:

SK823100000000430018002

Tel:

0517560254

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

nové osobné motorové vozidlo Škoda Octávia Combi alebo ekvivalent

Kľúčové slová:

osobné motorové vozidlo , osobný automobil

CPV:

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

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:

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

2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

motorové vozidlo so zážihovým motorom

ks

výkon

kW

turbodúchadlo

ks

objem motora

cm3

1300

1400

co2 emisie

g/km

115

119

spotreba paliva kombinovaná

l/100

4,8

5,2

manuálna prevodovka

stupne

dĺžka karosérie

mm

4650

4660

výška karosérie

mm

1460

1465

Strana 1 z 4

Minimum

Maximum

Presne
1

100

115
1

6mp

užitočná hmotnosť s vodičom

kg

640

batožinový priestor

l

krútiaci moment

nm/min-1

245

emisná norma

eu

6

počet miest na sedenie

ks

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

pohon

pohon predných kolies

počet valcov

4

palivo

benzín

ESC vrátane
ABS,EBV,MSR,ASR,EDS,HBA,DSR,ESBS,XDS+,multikolíznej brzdy
/MKB/ a funkcie Prefill
airbag vodiča a spolujazdca s deaktiváciou

v cene

bočné airbagy v predu, hlavové airbagy

v cene

kolenný airbag vodiča

v cene

start-stop systém

v cene

plnegrafický displej palubného počítača Maxi DOT alebo ekvivalent

v cene

tempomat

v cene

asistent rozjazdu do kopca

v cene

strešný nosič

v cene

rádio BOLERO s 6,5" farebným dotykovým displejom, s USB a SD slot
alebo ekvivalent
zadné svetlá s technológiou LED

v cene

predné hmlové svetlá

v cene

svetelný a dažďový senzor

v cene

vyšší stupeň tónovania skiel od B-stĺpika

v cene

centrálne zamýkanie s diaľkovým ovládaním

v cene

elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

v cene

automatická dvojzónová klimatizácia Climatronic alebo ekvivalent

v cene

nastaviteľná lakťová opierka vpredu s odkladacím priestorom

v cene

lakťová opierka vzadu s otvorom na prepravu dlhých predmetov

v cene

výškovo nastaviteľné predné sedadlá s bedrovými opierkami

v cene

vyhrievanie predných sedadiel

v cene

parkovacie senzori vzadu

v cene

trojramenný športový multifunkčný kožený volant pre ovládanie rádia a
telefónu
tónované sklá

v cene

ovládanie rádia a telefónu na volante

v cene

chrom paket-lemovanie bočných okien

v cene

komfortné telefonovanie s Bluethoot

v cene

zadný stierač

v cene

elektricky ovládané a vyhrievané predné spätné zrkadlá

v cene

elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá, s automatickým
stmavovaním s osvetlením nástupného priestoru
farba vozidla

v cene

645
610
251

v cene

v cene

v cene

čierna magic s perleťovým efektom
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5

poťah sedadiel - látka

čierna

zliatinové disky TERON 7J x 17 alebo ekvivalent

v cene

odistenie operadiel zadných sedadiel z batožinového priestoru

v cene

vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

v cene

alarm s vnútornými senzormi,zálohovou sirénou, senzorom polohy a
Safe systém
predĺžená záruka na 4 roky , alebo do 120000 km

v cene

2.4

v cene

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane zaškolenia max. 1 hodiny
Nové vozidlo - max. 20 km
Vyzdvihnutie a odovzdanie vozidla do servisu, maximalne do 4 rokov
Dodávateľovi vznikne právo fakturovať kúpnu cenu dňom podpisu preberacieho a odovzdávajúceho protokolu oprávnenými
zástupcami oboch strán
V kúpnej cene je zahrnutá kompletná dodávka predmetu zákazky vrátanie všetkých súvisiacich služieb a prác (odskúšanie,
odovzdanie dokladov) a záručný servis
Kúpnu cenu uhradí objednávateľ dodávateľovi na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví a doručí objednávateľovi
Splatnosť faktúry do 30 dní po dodaní predmetu zákazky
K vozidlu dodať 2 kľúče, technický preukaz, návod na údržbu a obsluhu vozidla v slovenskom jazyku, servisnú knižku a povinnú
výbavu
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:

Prešovský

Okres:

Svidník

Obec:

Svidník

Ulica a číslo:

8.mája 697/55

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
21.9.2015 14:22:00 - 30.10.2015 14:14:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

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.Strana
Zmluvná
3 zcena
4

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 16 665,00 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 19 998,00 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 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 9.9.2015 14:54:00
Objednávateľ:
Podduklianska knižnica vo Svidníku
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
PO CAR, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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