
Kúpna zmluva č. Z20174099_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Beckov
Sídlo: Beckov 180, 91638 Beckov, Slovenská republika
IČO: 00311413
DIČ: 2021091336
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 0917694611

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PRO AUTO, s.r.o.
Sídlo: Zvolenská cesta 18, 97405 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36044598
DIČ: 2020089720
IČ DPH: SK2020089720
Číslo účtu:
Telefón: 048 4125076

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nové osobné motorové vozidlo, SUZUKI VITARA 1,6 VVT 4 WD PREMIUM, alebo 
ekvivalent

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

vozidlá na prepravu menej než 10 osôb
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Nové osobné motorové vozidlo na prepravu osôb po pozemných komunikáciách

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nové osobné motorové vozidlo ks 1

Vyhotovenie/ počet dverí ks 5

Vyhotovenie/ počet miest na sedenie ks 5

Vyhotovenie/svetlá výška mm 185

Výkon motora/ M16A, zážihový kW 88

Zdvyhový objem motora cm3 1586

Maxim.krútiaci moment/otáčky Nm/ot 156/4400

Spotreba l/100 km 5,1 6,5

Emisná norma - CO2 / EURO 6/ g/km 130
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Pohon kolies druh

štvorpolohov
ý systém 
4WD 
/auto,sport, 
snow,lock/

Prevodovka druh 5 MT

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

v cene ABS s EBD, brzdový asistent

v cene elektronický stabilizačný systém

v cene Radar Brake Support

v cene Signál núdzového zastavenia/emergency stop signal

v cene Pomocný systém pre rozjazd do kopca

v cene Systém udržiavania rýchlosti pri jazde do kopca

v cene Kontrola tlaku v pneumatikách/TPMS

v cene Engine AUTO START STOP systém

v cene Airbagy : predné, bočné, hlavové predné, hlavové zadné, kolenný 
pre vodiča

v cene Elektrické ovládanie predných a zadných okien

v cene Elektrické ovládanie a vyhrievanie vonkajších spätných zrkadiel

v cene Elektrické vyhrievanie predných sedadiel - 2 stupňové

v cene Diaľkové centrálne uzamykanie

v cene Denné svietenie - LED

v cene Predné hmlovky

v cene 
Palubný PC/ aktuálna a priemerná spotreba paliva, dojazd, 
vonkajšia teplota, hodiny, priemerná rýchlosť, kontrola tlaku v 
pneumatikách

v cene Poťah sedadiel- látka

v cene Automatická klimatizácia

v cene  Výškovo nastaviteľné sedadlá

v cene Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

v cene Audiosystém s dotykovým displejom, MirroLink, USB konektor, 4 
reproduktory

v cene Cúvacia kamera

v cene Ovládanie funkcií hands-free telefonovania a ovládanie rádia na 
volante 

v cene Volant potiahnutý kožou

v cene Adaptívny tempomat s obmedzovačom rýchlosti

v cene Posilňovač riadenia

v cene 12V zásuvka v batožinovom priestore

v cene Hliníkové disky, pneumatiky 215/55 R17

v cene Pozdĺžne strešné lyžiny - strieborné

v cene Ozdobné strieborné lišty nárazníkov

v cene zatmavené zadné okná

v cene povinná výbava, gumové rohože

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca obstarávaného vozidla

Dodávateľ sa zaväzuje dodať nové nepoužité vozidlo

Miesto zabezpečenia záručného servisu sa požaduje max. do 30 km od miesta plnenia

Záruka na vozidlo je min. 3 roky, alebo min. 100 000 km

Záruka na prehrdzavenie karosérie je min. 12 rokov

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

Požaduje sa plnenie do 7 dní od uzavretí zmluvy

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Beckov
Ulica: 180

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

06.02.2017 13:27:00 - 13.02.2017 13:27:00

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: 14 582,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 17 499,00 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.
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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 03.02.2017 14:02:01

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

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