
Kúpna zmluva č. Z2021171_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Trebatice
Sídlo: Hlavná ulica 247/107, 92210 Trebatice, Slovenská republika
IČO: 00313106
DIČ: 2020531007
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK5352000000000009945094
Telefón: 0337798183

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: A R A V E R a.s.
Sídlo: M.R.Štefánika 26, 91250 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 00679291
DIČ: 2020383607
IČ DPH: SK2020383607
Bankové spojenie: IBAN: SK7511000000002627271217
Telefón: 0903250320

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nové osobné motorové vozidlo Škoda KAMIQ MR 2021 alebo ekvivalent
Kľúčové slová: nové osobné motorové vozidlo, nejazdené, preprava osôb, 5 miestne, trieda M1, 5 dverové
CPV: 34115200-8 - Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb; 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: Nové osobné motorové vozidlo

Funkcia

Nové osobné motorové vozidlo 5 miestne na prepravu osôb kategória M1, pohonná hmota benzín

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

výkon kW 100 120

zdvihový objem valcov ccm 1400

najväčšia prípustná celková hmotnosť kg 1800

únik CO2 g/km 160

kombinovaná spotreba l/100km 7,0

rázvor mm 2651

šírka mm 1793

výška mm 1553

dĺžka mm 4241

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

počet dverí 5
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pohonná hmota benzín

miesta na sedenie 5

prevodovka min. 6 stupňová manuálna

emisná norma EU6

motor TSI

výbava Lakťová opierka

výbava Tempomat, Front Assist, Lane Assist, Easy Light Assist, Asistent 
rozjazdu do kopca

výbava Airbag vodiča a spolujazdca s deaktiváciou airbagu spolujazdca, 
hlavové airbagy, bočné airbagy

výbava Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, 
elektrické ovládanie okien v vpredu a vzadu

výbava Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, 2x kľúč, bezkľúčové 
odomykanie

výbava Základné LED hlavné svetlomety, predné hmlové svetlomety

výbava ESC, ABS, ASR, EDS, EBV, MSR, HBA, DSR, ESBS, XDS+,TPM,
multikolízna brzda MKB

výbava Imobilizér

výbava Klimatizácia dvojzónová automatická

výbava Kontrola tlaku v pneumatikách

výbava Palubný počítač

výbava Predné hlavové opierky, hlavové opierky sedadiel vzadu

výbava Rádio, displej min. 6"

výbava telefonovanie s Bluetooth, USB zásuvky

výbava Závesné háky a 12V zásuvka v batožinovom priestore

výbava Nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca 

výbava Navigácia - integrovaná, komplet mapy Európy, použiteľné offline

výbava sklá s vyšším stupňom tónovania od B- stĺpika

výbava ele. ovládané zadné veko batožinového prietoru

výbava Záruka na min.5 rokov/100000km

výbava Set základnej výbavy

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

K vozidlu sa požaduje dodať 2 kľúče, technický preukaz, návod na údržbu v slovenskom jazyku a povinnú výbavu v zmysle 
platnej legislatívy SR

Dodávateľ doručí faktúru po dodaní a protokolárnom odovzdaní vozidla objednávateľovi, objednávateľ má právo odmietnuť 
prevziať predmet zmluvy, ak nezodpovedá a nezhoduje sa s predloženou ponukou dodávateľa resp. špecifikáciou 
objednávateľa. Dodávateľ priloží k faktúre podrobný rozpis položiek predmetu zmluvy

Dodávateľ je povinný dodať motorové vozidlo v súlade s požiadavkami podľa tejto zmluvy bez vád, poškodenia alebo iného 
opotrebovania ako motorové vozidlo nové, nejazdené treťou osobou ani dodávateľom ako predvádzacie vozidlo

Nedodržanie termínu dodania motorového vozidla sa považuje za zásadné porušenie zmluvy a je to dôvod odstúpenia od 
zmluvy

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

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

Názov Upresnenie
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2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Obec: Trebatice
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.01.2021 12:00:00 - 01.02.2021 12:00:00

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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 17 072,08 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 20 486,50 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 18.01.2021 10:38:01

Objednávateľ:
Obec Trebatice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
A R A V E R a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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