
Kúpna zmluva č. Z20177107_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok
Sídlo: Republiky 22, 01001 Žilina, Slovenská republika
IČO: 00647748
DIČ: 2020689319
IČ DPH:
Číslo účtu: SK0481800000007000485644
Telefón: 0905696615

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
Sídlo: Kuzmányho 12, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35684046
DIČ: 2020310248
IČ DPH: SK2020310248
Číslo účtu: SK4802000000003109464451
Telefón: 0915979103

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nové osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi Active
Kľúčové slová: Osobný automobil, Osobné motorové vozidlo, Motorové vozidlo na prepravu osôb, 

Motorové vozidlo na prepravu tovaru
CPV: 34115200-8 - Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb; 34100000-8 - Motorové 

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

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Nové osobné motorové vozidlo na prepravu osôb a tovaru po pozemných komunikáciách

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nové, nepoužívané osobné motorové vozidlo ks 1

Rok výroby rok 2017

Výkon kW 55

Krútiaci monent nM 95

Výška vozidla mm 1467

Dĺžka vozidla mm 3992

Objem motora cm3 999

Rázvor mm 2470

Celková hmotnosť kg 1510
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Objem batožinového priestoru (bez sklopených zadných 
sedačiek) L 330

Spotreba kombinovaná L/ 100 km 4,8

Počet miest na sedenie osoba 5

Počet dverí ks 5

Prevodovka manuálna stupne 5

Počet valcov ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Palivo benzín

Cena zahŕňa Farba červená Corrida

Cena zahŕňa Interiér Active čierny  

Cena zahŕňa oceľové disky kolies 5 × 14“ s krytmi FLAIR (175/70 R14)

Cena zahŕňa ESC, vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 
TSA, RBS, TPM, XDS+

Cena zahŕňa Multikolíznu brzdu a funkciu prefill, brzdy predné kotúčové

Cena zahŕňa Airbag vodiča a spolujazdca, spolujazdca s deaktiváciou

Cena zahŕňa Bočné airbagy vpredu a hlavové airbagy

Cena zahŕňa automatické uzamknutie vozidla pri rozjazde, imobilizér, 
monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS

Cena zahŕňa Výškovo nastaviteľné predné bezpečnostné pásy na predných 
sedadlách

Cena zahŕňa Signalizácia nezapnutého pásu na predných a zadných sedadlách

Cena zahŕňa Halogénové svetlomety s denným svietením

Cena zahŕňa Rádio BLUES s USB, Aux-in a SD slotom

Cena zahŕňa 4 reproduktory vzadu

Cena zahŕňa Dialkové ovládanie centrálneho zamykania

Cena zahŕňa Tónované  sklá 

Cena zahŕňa Štart/Stop systém a rekuperácia brzdnej energie

Cena zahŕňa Strešný nosič čierny

Cena zahŕňa Ťažné zariadenie s odnímateľnou hlavicou

Cena zahŕňa Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí vo farbe vozidla

Cena zahŕňa Trojramenný volant PUR, nastaviteľný v dvoch osiach

Cena zahŕňa Elektrický posilňovač riadenia, výškovo a pozdĺžne nastaviteľný 
volant

Cena zahŕňa Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča aj spolujazdca, funkcia 
komfortného blikania - trojblik

Cena zahŕňa Zadný stierač s ostrekovačom

Cena zahŕňa Škrabka na ľad vo veku palivovej nádrže

Cena zahŕňa Držiak reflexnej vesty pod sedadlom vodiča

Cena zahŕňa Sada na opravu pneumatík (kompresor na 12V + fľaša s náplňou)

Cena zahŕňa Zadné sedadlo a operadlo delené a sklopné 60:40

Cena zahŕňa Elektrické ovládanie okien vpredu

Cena zahŕňa Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

Cena zahŕňa Držiak na 1,5 l fľašu v predných dverách

Cena zahŕňa Držiak na 0,5 l fľašu v zadných dverách

Cena zahŕňa Predĺžená záruka 4 roky, 60 000 km
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Cena zahŕňa ŠKODA – Doživotná záruka Mobility Premium

Cena zahŕňa Manuálna klimatizácia

Cena zahŕňa Funkčný paket 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Súčasťou dodania obstarávaného vozidla v zmysle zmluvy je kompletná dokumentácia potrebná na prihlásenie a prevádzku 
vozidla v zmysle platnej legislatívy vrátane technického preukazu, návodu na údržbu v slovenskom jazyku, servisnej knižky a 
COC dokumentu

K vozidlu sa požaduje dodať 2 kľúče

Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca obstarávaného vozidla

Dodávateľ umožní oprávnenej osobe objednávateľa vykonanie vizuálnej kontroly dodaného vozidla, funkčnej skúšky všetkých 
ovládacích prvkov a funkcií vozidla formou skúšobnej jazdy

Záručný a pozáručný servis v Žiline

Vrátane zaškolenia max. 2 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Lehota dodania vozidla maximálne 15 týždňov od účinnosti zmluvy

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Spôsob financovania: Bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúry 30 dní od jej doručenia objednávateľovi

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Republiky 22

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.02.2017 08:00:00 - 12.06.2017 13:00:00

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 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 700,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00
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4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 440,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 23.02.2017 13:38:01

Objednávateľ:
Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulok
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
IMPA Dolný Kubín, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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