
Kúpna zmluva č. Z201760158_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Dubnica nad Váhom
Sídlo: Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276
IČ DPH: -
Číslo účtu: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
Telefón: 0918 117 061

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Auto-centrum, a.s.
Sídlo: Centrum I 1725, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 48280909
DIČ: 2120284584
IČ DPH: SK2120284584
Číslo účtu: SK2802000000003842550459
Telefón: 0903917461

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Osobný automobil
Kľúčové slová: osobný automobil
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: Osobný automobil

Funkcia

osobný automobil, preprava osôb

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Osobný automobil ks 1

Zdvihový objem motora cm3 1968 2000

Výkon motor kW 140 160

Emisie CO2 g/km 140 155

Svetlá výška mm 185 190

Prevodovka počet stupňov 7

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Karoséria 5 dverová, plne pozinkovná

Pôvod vozidla EÚ

Stav vozidla nové

Servisná knižka áno

Predĺžená bezplatná záruka 5 rokov / 100.000 km
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Rohože + do batožinového priesoru áno

Povinná výbava áno

Letné a zimné komplety (hliníkové disky + pneumatiky) áno

Neplnohodnotná rezerva na oceľovom disku áno

Prevodovka automatická

Palivo nafta

Farba metalický lak svetlý

Navigačný systém s aktualizáciou máp áno

Ďiaľkovo ovládané centrálne zamykanie áno

Kolesá z ľahkej zliatiny áno

Kontrola tlaku v pneumatikách áno

Ostrekovače svetlometov áno

Halogénové svetlomety s LED denným svietením áno

LED zadné svetlomety áno

Predné hmlové svetlomety áno

Tónované sklá áno

Vyhrievané zrkadlá áno

Ukazovateľ vonkajšej teploty áno

Dažďový senzor áno

AREA VIEW + LED zadné svetlomety áno

Sklá s vyšším stupňom tónovania áno

Ambientné osvetlenie interiéru áno

Delené zadné sedadlá áno

Elektronické otváranie okien áno

Elektronické ovládanie zrkadiel áno

Elektricky nastaviteľné sedadlo spolujazdca áno

Vyhrievané sedačky áno

Vyhrievaný volant s podvolantovým radením DSG 
prevod áno

Poťah sedadiel koža / umelá koža

Bluetooth a handsfree áno

Klimatizácia trojzónová, automatická

Klimatiovaná priehradka áno

Predná lakťová opierka áno

Zadná lakťová opierka áno

Malý kožený paket áno

Plne grafický displej palubného počítača áno

Palubný počítač áno

Multifunkčný volant s ovládaním rádia a telefónu áno

Rádio s dotykovým displejom, slotom SD a USB + 8 
reproduktorov áno

Nastaviteľný volant áno

Adaptívny tempomať do 160 km/h áno

Parkovacia kamera vzadu áno

Parkovací asistent áno

230 V zásuvka a USB vzadu áno

Elektrické otváranie a zatváranie piatich dverí áno
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Autorádio s Bluetooth áno

Autorádio s MP3 áno

ABS - antiblokovací systém áno

ASR -systém proti prekĺzavaniu kolies áno

ESP - systém na stabilizáciu podvozku áno

Filter pevných častíc áno

MSR - regulácia brzdného momentu áno

Parkovacie senzory áno

Pohon 4 x 4

Posiľnovač riadenia áno

Airbag vodiča a spolujazdca, spolujazdca s deaktiváciou áno

Hlavové airbagy a bočné airbagy v predu áno

Kolenný airbag vodiča áno

Front Assist áno

Autoalarm áno

Imobilizér áno

Štartovanie tlačítkom áno

Rozpoznanie dopravných značiek áno

LANE ASSIST a BLIND SPOT DETECT áno

Adaptívny podvozok a voľba jazdného profilu 4x4 s off 
road funkciou áno

Pedestrian monitor - ochrana chodcov áno

AUTO LIGHT ASSIST áno

Presonalizácia 3 x kľúč

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Dodávateľ garantuje záručný a pozáručný servis.

2. Lehota dodania: do 7 pracovných dní odo dňa vyzvania na dodanie, najneskôr však do 31.12.2017.

3. Cena zahŕňa aj dopravu na miesto plnenia.

4. Cena musí zahŕňať minimálne celú technickú špecifikáciou predmetu zákazky uvedenú vyššie.

5. Objednávateľ požaduje predložiť podrobnú cenovú kalkuláciu jednotlivých úkonov/položiek v členení jednotková cena v 
EUR bez DPH a v EUR s DPH do 2 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade, ak dodávateľ ku dňu 
predkladania ponúk nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za 
poskytovanie služieb o hodnotu DPH. Za nesplnenie povinnosti predloženia podrobnej cenovej kalkulácie v zmysle predošlej 
vety má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR za každý začatý deň omeškania.

6. V prípade, ak cena dodávateľa bude neprimerane nízka vo vzťahu k predmetu zákazky, resp. bude vykazovať znaky 
mimoriadne nízkej podľa § 53 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o verejnom obstarávaní), dodávateľ je povinný predložiť na požiadanie 
objednávateľa v lehote určenej objednávateľom doklady a vyjadrenie, ktorým preukáže v rozsahu § 53 zákona o verejnom 
obstarávaní reálnosť plnenia za zmluvnú cenu.

Ak dodávateľ v čase stanovenom objednávateľom nepredloží na základe písomnej výzvy doklady a vyjadrenia preukazujúce 
reálnosť plnenia predmetu zákazky/zmluvy za cenu vykazujúce znaky neprimerane nízkej ceny, resp. mimoriadne nízkej 
ponuky, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných podmienok a za dôvod na odstúpenie od zmluvy.

7. Dodávateľ je povinný zabezpečiť záručný autorizovaný servis v okolí maximálne 20 km od miesta plnenia (Dubnica nad 
Váhom). Dodávateľ do 2 pracovných dní od účinnosti zmluvy predloží objednávateľovi zoznam autorizovaných servisných 
stredísk podľa predošlej vety. Za nesplnenie povinnosti predloženia zoznamu autorizovaných stredísk má objednávateľ právo 
na zmluvnú pokutu vo výške 50,00 EUR za každý začatý deň omeškania.

8. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri dodávke osobného motorového vozidla technický preukaz, návod na 
obsluhu v slovenskom jazyku, servisnú knižku, povinnú výbavu vozidla v zmysle § 16 Vyhlášky č. 464/2009 Z. z. Ministerstva 
dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na 
pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
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9. Pred prevzatím motorového vozidla podpísaním preberacieho protokolu/dodacieho listu: - dodávateľ umožní 
objednávateľovi vykonanie vizuálnej kontroly ponúkaného motorového vozidla - dodávateľ umožní objednávateľovi vykonanie 
funkčnej skúšky všetkých ovládacích prvkov a funkcií motorového vozidla, - dodávateľ umožní objednávateľovi vykonanie 
skúšobnej jazdy na území v okruhu minimálne do 10 km od miesta dodania. Na účely vykonania skúšobnej jazdy bude v 
nádrži dostatočné množstvo paliva, ktoré zabezpečuje dodávateľ.

10. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi bezplatne náhradné motorové vozidlo v rovnakej triede počas doby 
servisu predmetu zmluvy v prípade vzniku poruchy nezavinenej objednávateľom, ktorej odstránenie by trvalo dlhšie ako 36 
hodín.

11. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie motorového vozidla, ak objednávateľ zistí pri obhliadke motorového vozidla 
akúkoľvek vadu.

12. V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si 
vyhradzuje právo tovar neodobrať.

13. Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, objednávateľ v takom 
prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov. Dodávateľ je 
povinný objednávateľovi riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia.

14. V prípade, ak dodávateľ poruší akúkoľvek zmluvnú podmienku alebo ktorékoľvek ustanovenia uvedené v osobitných 
požiadavkách na plnenie, toto porušenie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo odstúpiť od 
zmluvy. V prípade, že je pri nesplnení niektorej z povinností uvedená aj zmluvná pokuta, má objednávateľ právo na túto 
zmluvnú pokutu.

15. Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi preddavky ani zálohu.

16. V prípade, že pre úspešné uzatvorenie zmluvy, ktorá je výstupom tohto verejného obstarávania vyplýva pre dodávateľa 
povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) je povinný zabezpečiť zápis v predmetnom registri (RPVS).

17. Ak sú splnené podmienky pre zápis do registra partnerov verejného sektora a v momente uzavretia Zmluvy nemá 
dodávateľ alebo jeho subdodávateľ, za splnenia podmienok uvedených v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZRPVS), zapísaných v registri partnerov verejného sektora 
konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS, Zmluva podľa bodu 4.3 VZP nadobudne 
účinnosť až najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Obec: Dubnica nad Váhom
Ulica: Bratislavská 434/9

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.11.2017 12:00:00 - 31.12.2017 00:00:00

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 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 35 458,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00
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4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 42 550,00 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 16.11.2017 10:38:02

Objednávateľ:
Mesto Dubnica nad Váhom
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Auto-centrum, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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