Kúpna zmluva č. Z201914050_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Social. Trans, n.o.
Jarná 23, 05361 Spišské Vlachy, Slovenská republika
35581654
2022224732

0903608245

Dodávateľ:
Obchodné meno:

AUTO-VALAS s.r.o.

Sídlo:

Pri prachárni 7, 04011 Košice, Slovenská republika

IČO:

31681743

DIČ:

2020503650

IČ DPH:

SK2020503650

Číslo účtu:
Telefón:

0903512233

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nové osobné motorové vozidlo Kia Sportage 1,6 T-GDi 4WD 7-DCT GT - Line Pack na
úver

Kľúčové slová:

automobil, osobný automobil, na úver, Kia, Kia Sportage

CPV:

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

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Nové osobné motorové vozidlo Kia Sportage 1,6 T-GDi 4WD 7-DCT GT - Line Pack na úver

Funkcia
Nákup nového osobného automobilu Kia Sportage 1,6 T-GDi 4WD 7-DCT GT - Line Pack na úver
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Nové osobné motorové vozidlo , nejazdené, Kia
Sportage 1,6 T-GDi 4WD 7-DCT GT - Line Pack na úver

ks

Maximálny výkon

kW

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Kia Sportage 1,6 T-GDi 4WD 7-DCT GT - Line Pack na
úver
Prevodovka

7 - stupňová, automatická

Motor

zážihový štvorvalec

Záruka

7 rokov alebo 150 000 km

Farba exteriéru

biela, modrá, červená

Výbava

GT - Line Pack

Strana 1 z 4

Maximum

Presne
1

130

Systém RCTA upozorňujúci na pohyblivé prekážky pri
cúvaní

áno

Systém SLIF monitorovania dopravných značiek

áno

Aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu LKAS

áno

Imobilizér, alarm

áno

Kontrola tlaku v pneumatikách

áno

6x airbag

vodič, spolujazdec, bočné a záclonové airbagy

ESC elektrický stabilizačný systém + HAC asistent pre
rozjazd do kopca

áno

ESS signál núdzového brzdenia

áno

Elektronická parkovacia brzda

áno

ABS protiblokovací systém + TSA asistent stabilizácie
prívesu

áno

Systém monitorovania mŕtveho uhla BSD

áno

Vyhrievaný volant

áno

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

áno

Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla Smart Key

áno

360 stupňová parkovacia kamera

áno

Optický balík GT Line

áno

Kožou potiahnutý volant a hlavica riadiacej páky

áno

Odkladacie vrecká na zadnej strane sedadiel

áno

Vyhrievané predné a zadné sedadlá

áno

Dvojzónová automatická klimatizácia s funkciou
automatického odhmlievania čelného skla

áno

Palubný počítač s farebným LCD displejom

4.2´´

Delené a sklápateľné zadné sedadlá

60:40

Tempomat

áno

Ovládanie audio systému na volante

áno

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

áno

Elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru

áno

Impulzné ovládanie okna spolujazdca

áno

Elektrické ovládanie predných a zadných okien

áno

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

áno

Strešné lyžiny

áno

Zatmavené sklá od B stĺpika

áno

Automatické diaľkové svetlá

áno

LED zadné kombinované svetlá

áno

Parkovacie senzory

predné a zadné

Dažďový senzor

áno

Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá s
integrovanými ukazovateľmi smeru jazdy

áno

Elektricky vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

áno

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá

áno

Vyhrievanie predného skla

v oblasti stieračov

Svetelný senzor

áno

LED denné svietenie

áno

LED predné svetlomety do hmly

áno

LED projekčné svetlomety

áno
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Sada na opravu pneumatík

áno

Pneumatiky 245/45 R19 + disky z ľahkej zliatiny

áno

Počet reproduktorov

8

Apple CarPlay / Android Auto

áno

Bluetooth handsfree sada s hlasovým ovládaním

áno

Bezdrôtové nabíjanie smartfónu

áno

Zadná parkovacia kamera

áno

Navigačný systém s 8´´dotykovým LCD displejom

áno

Asistent FCA na predchádzanie čelným zrážkam

áno

Adaptívny tempomat s funkciou STOPandGo

áno

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá

vodič 10 smerov, spolujazdec 8 smerov

Kožené čalúnenie sedadiel

pravá koža

Ventilované sedadlo vodiča a spolujazdca

áno

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Záruka na vozidlo je 7 rokov alebo 150 000 km.
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať tovar a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
K vozidlu sa požaduje dodať: 2 kľúče, technický preukaz, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, záručný list,
servisnú knižku, výbavu a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie.
Cena musí zahŕňať všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru vrátane dopravy na miesto dodania, vrátane
spracovateľského (administratívneho) poplatku, všetkých poplatkov počas celej doby splácania a vrátane úveru, ktorý
zabezpečí dodávateľ.
Splátka úveru zahŕňa aj havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie a poistenie GAP.
Podmienky úveru a celkovej ceny za predmet obstarávania: 50% akontácia z obstarávacej ceny (vrátane DPH), splatná do 14
dní odo dňa prevzatia vozidla, zostávajúca časť v rovnomerných mesačných splátkach po dobu 36 mesiacov.
Dodávateľ oznámi objednávateľovi (telefonicky, emailom) minimálne tri pracovné dni pred dodaním tovaru presný termín
dodania tovaru.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.
Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca vozidiel, o čom doloží doklad do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy mailom (a
zároveň do 5 pracovných dní poštou alebo inou doručovacou službou).
Požaduje sa autorizovaný servis v okolí max. 100 km od sídla objednávateľa.
Dodávateľ musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika
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3.2

Kraj:

Košický

Okres:

Spišská Nová Ves

Obec:

Spišské Vlachy

Ulica:

Jarná 23

Čas / lehota plnenia zmluvy:
06.05.2019 12:00:00 - 01.08.2019 12:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

,,sada´´

Požadované množstvo:

1,0000

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: 28 750,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 34 500,00 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 03.05.2019 09:16:01
Objednávateľ:
Social. Trans, n.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
AUTO-VALAS s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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