
Kúpna zmluva č. Z2017258_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Fiľakovo
Sídlo: Radničná 25, 98601 Fiľakovo, Slovenská republika
IČO: 00316075
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 047 4381001

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AUTO PARK BREZNO, s. r. o.
Sídlo: Cesta osloboditeľov 2419/21, 97701 Brezno, Slovenská republika
IČO: 47859474
DIČ: 2024118305
IČ DPH: SK2024118305
Číslo účtu: SK87 0900 0000 0050 5976 9570
Telefón: +421486123030

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Osobné motorové vozidlo
Kľúčové slová: osobný automobil
CPV: 34100000-8 - Motorové vozidlá; 34110000-1 - Osobné automobily; 34115200-8 - Motorové 

vozidlá na prepravu menej než 10 osôb; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Dve nové osobné motorové vozidlá značky Škoda Superb a Škoda Rapid

•
 

Označenie (1) - platí pre 1. motorové vozidlo (Škoda Superb), Označenie (2) - platí pre 2. motorové vozidlo (Škoda 
Rapid), bez označenia - platí pre obidva motorové vozidlá

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet dverí ks 5

Počet miest na sedenie ks 5

Dĺžka (1) m 4,80 5

Dĺžka (2) m 4,3 4,5

Šírka - bez zrkadla (1) m 1,85 1,95

Šírka - bez zrkadla (2) m 1,7 1,8

Výška (1) m 1,46 1,55

Výška (2) m 1,4 1,55
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Objem batožinového priestoru s rezervnou pneumatikou 
(1) l 580

Objem batožinového priestoru s rezervnou pneumatikou 
(2) l 380

Objem motora (1) cm3 1900

Objem motora (2) cm3 1190

Počet valcov ks 4

Maximálny výkon (1) kW/min 110/3500-4000

Maximálny výkon (2) kW/min 65/4400

Maximálny krútiaci moment (1) Nm/min 340/1750-3000

Maximálny krútiaci moment (2) Nm/min 160/1400-3500

Spotreba paliva kombinovaná (1) l/100 km 5

Spotreba paliva kombinovaná (2) l/100 km 5

Disky z ľahkej zliatiny (1) palec 17

Počet reproduktorov (1) ks 8

Počet reproduktorov (2) ks 4

Počet airbagov (1) ks 7

Počet airbagov (2) ks 6

Navigačný systém (1) palec 8

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Typ karosérie (1) sedan

Typ karosérie (2) Spaceback

Farba - karoséria (1) Sivá Quartz metalíza

Farba - karoséria (2) biela

Výbava (1) Style, alebo vyššie 

Pohon predných kolies Vo vyžaduje

Palivo (1) motorová nafta

Palivo (2) benzín

Prevodovka (1) 6 stupňová mechanická

Prevodovka (2) min. 5 stupňová mechanická

Farba - interiér čierna

Rezerva Na ocelovom disku + zdvihák, kľúč na kolesá

Volant (1) multifunkčný

Vyhrievanie predných a zadných sedadiel (1) VO vyžaduje

Sklá s vyšším stupňom tónovania od B stĺpika (1) VO vyžaduje

Klimatizácia (1) 3 - zónová 

Klimatizácia (2) manuálna, alebo automatická

Parkovacie senzory (1) vpredu, vzadu

Ovládanie okien (1) elektrické vpredu, vzadu

Ovládanie okien (2) elektrické vpredu VO vyžaduje

Tempomat (1) adaptívny

Vonkajšie spätné zrkadlá (1) elektricky sklopné, vyhrievané

Vonkajšie spätné zrkadlá (2) elektricky ovládané a vyhrievané 

Alarm (1) s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou, senzorom polohy a 
Safe system
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Automatické prepínanie diaľkových a stretávacích svetiel
(1) VO vyžaduje

Palubný počítač (1) plne grafický

Systém bezkľúčového odomykania, zamykania (1) VO vyžaduje

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2) VO vyžaduje

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou (1) VO vyžaduje

ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, 
MKB (1) VO vyžaduje

Kontrola tlaku v pneumatikách VO vyžaduje

Predné hmlové svetlomety VO vyžaduje

Start/Stop systém s rekuperáciou brzdnej energie VO vyžaduje

Rozpoznávanie dopravných značiek (1) VO vyžaduje

Komfortné telefonovanie s Bluetooth, WLAN (1) VO vyžaduje

Asistent rozjazdu do kopca (1) VO vyžaduje

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla (1) VO vyžaduje

Virtuálny pedál na otváranie 5. dverí (1) VO vyžaduje

Zadný stierač s ostrekovačom VO vyžaduje

Bi-Xenónové svetlomety (1) VO vyžaduje

LED denné svetlo (1) VO vyžaduje

Halogénové svetlomety s funkciou denného svietenia (2) VO vyžaduje

Dažďový senzor (1) VO vyžaduje

LED paket vonkajší (1) VO vyžaduje

Nástupné prahové lišty (1) VO vyžaduje

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

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

Financovanie na 1/4, úver, alebo na lízing.

Autá musia byť od rovnakého výrobcu. 

Požaduje sa dodať nove, nepoužite vozidlo podla požiadavok

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Cena nezahŕňa povinné ani havarijné poistenie motorového vozidla. Poistenie si zabezpečí verejný obstarávateľ.

Názov Upresnenie

Záruka (1) min. 5 roky, min. do 100 000 km

Záruka (2) min. 5 roky, min. do 100 000 km

Bezplatný servis (1) min. 5 roky, min. do 100 000 km

 Doživotná Garancia Mobility 
Premium

Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy, odtiahnutie vozidla, prípadne 
služby - náhradné vozidlo, náhradná doprava, ubytovanie posádky

Doba splácania 4 roky

Cena obsahuje 
Cena zahŕňa okrem predmetu zákazky aj náklady spojené s financovaním 
prostredníctvom úveru (lízingu) po dobu 48 mesiacov, úverové (lízingové) navýšenie, 
administratívny poplatok za spracovanie úveru.

Akontácia 20 %

Značkový servis V okresoch LC alebo RS

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Lučenec
Obec: Fiľakovo
Ulica: Radničná 25

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.03.2017 16:02:00 - 13.04.2017 16:03:00

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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 35 950,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 43 140,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 10.01.2017 16:38:00

Objednávateľ:
Mesto Fiľakovo
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
AUTO PARK BREZNO, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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