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Kúpna zmluva č. Z201838702_Z 

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

KUP_006/2018 

 

I. Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: Mestská časť Košice - Západ 

Sídlo: Trieda SNP 39, 04011 Košice, Slovenská republika 

IČO: 00690970 

DIČ: 2020928294 

IČ DPH: nie je platcom 

Číslo účtu: SK8411000000002622752310 

Telefón: 0557883268 
 
 

1.2 Dodávateľ: 
 

Obchodné meno: Auto Gábriel, s.r.o. Košice 

Sídlo: Osloboditeľov 70, 04017 Košice, Slovenská republika 

IČO: 31699090 

DIČ: 2020481771 

IČ DPH: SK2020481771 

Číslo účtu: 

Telefón: 0905323478 
 
 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: Mestský elektromobil 

Kľúčové slová: elektromobil, osobné vozidlo, preprava osôb 

CPV: 34110000-1 - Osobné automobily 

Druh/y: Tovar 

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

 
Položka č. 1: Mestský elektromobil 

 
  Funkcia  

Predmetom zákazky je nákup nového elektromobilu kategórie M1, typ BEV(batériové elektrické vozidlo) určeného na mestské 
využitie 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Množstvo emisií CO2 g/km   0 

Trieda účinnosti účinnosť   A+ 

Kapacita batérie kWh 35   

Výkon motora kW/ min-1   100 

Max. krútiaci moment N.m/min-1   290 

Prevodovka stupeň   1 

Maximálna rýchlosť km/h 150   

Dojazd (NEDC) km 200   

Prípustná celková hmotnosť vozidla kg   2020 

Rázvor kolies mm 2629   

Dĺžka vozidla mm   4270 
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Objem batožinového priestoru l 341   

Počet miest na sedenie osôb   5 

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika 

ESC, ABS, ASR, EDS, EBV, MSR, asistent rozjazdu do 
kopca 

v cene 

Airbag vodiča a spolujazdca s deaktiváciou airbagu 
spolujazdca, hlavové airbagy vpredu a vzadu, bočné 
airbagy vpredu 

 
v cene 

Proaktívny bezpečnostný systém v cene 

Multikolízna brzda v cene 

3 bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách v cene 

Adaptívny tempomat ACC s "Front Assist" a "City Brake" v cene 

Pedestrian Recognition- asistent rozpoznávania kolízie s 
chodcom s funkciou núdzového brzdenia 

v cene 

Výškovo nastaviteľné predné bezpečnostné pásy v cene 

Automatický zámok nabíjacieho kábla v cene 

Imobilizér v cene 

16" disky z ľahkých zliatin , pneumatiky 205/55 R16 v cene 

LED denné svetlá v tvare C v prednom nárazníku, LED 
predné svetlomety, LED zadné svetlá tmavočervené 

v cene 

Dažďový senzor v cene 

Vnútorné zrkadlo s automatickou clonou v cene 

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, dva 
sklápacie kľúče 

v cene 

Automatická 2-zónová klimatizácia v cene 

Elektricky ovládané okná vpredu a vzadu v cene 

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá v cene 

Vyhrievané spätné zrkadlá v cene 

Vyhrievané čelné sklo v cene 

Multifunkčný 3-ramenný kožený volant v cene 

Elektromechanický posilňovač riadenia s meniacim sa 
účinkom v závislosti na rýchlosti 

v cene 

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant v cene 

Palubný počítač - farebný v cene 

Rádionavigačný systém " Discover Pro" s - 9,2" farebný 
dotykový displej, zásuvka pre USB, bluetooth hands-free 
mobilné pripojenie 

 
v cene 

CCS - Kombinovaná nabíjacia prípojka Combo 2 (EU) 
pre rýchlonabíjanie vozidla 

v cene 

MODE 2 - nabíjací kábel na pripojenie striedavého prúdu 
- domáca zásuvka 230V, 10A 

v cene 

MODE 3 - nabíjací kábel na pripojenie striedavého prúdu 
pre nabíjacie stanice 16A 

v cene 

Nastavenie jazdného profilu v cene 

Elektronická parkovacia brzda s AUTO-HOLD funkciou v cene 

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca s 
bedrovými opierkami 

v cene 

Parkovacie senzory vpredu a vzadu s optickým a 
akustickým upozornením 

v cene 

Cúvacia kamera "Rear Assist" v cene 

Vonkajšie spätné zrkadlá pre parkovacie senzory v cene 
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Vyhrievané predné sedadlá, ostrekovače čelného skla a 
predných svetiel 

v cene 

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru, zálohovou 
sirénou a senzorom 

v cene 

Farba vozidla biela  

 

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie: 

 
  Názov  

Vrátane dopravy na miesto plnenia. 

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

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar. 

Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca elektromobilov. 

Autorizovaný servis v sídle kraja objednávateľa. 

V kúpnej cene je zahrnutá komplexná dodávka predmetu zmluvy vrátane všetkých súvisiacich služieb a prác (doprava, 
odskúšanie, odovzdanie dokladov potrebných na riadne užívanie), záručný servis počas trvania záručnej lehoty. 

Dodávateľ doručí objednávateľovi (elektronicky alebo poštou) do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy: a) údaje 
týkajúce sa obchodnej značky a typu ponúkaného tovaru, b) meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za odovzdanie 
tovaru, ktorý je predmetom zmluvy, c) cenu tovaru v členení: c1) ak je platcom DPH: cena tovaru bez DPH, sadzba a výška 
DPH, cena tovaru vrátane DPH, c2) ak nie je platcom DPH: cena tovaru celkom. 

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy, ktorý bude prílohou zmluvy. 

Dodávateľ súčasne s dodaním tovaru odovzdá objednávateľovi: osobné motorové vozidlo v súlade s technickou a funkčnou 
špecifikáciou a s požadovaným vybavením uvedeným v zmluve a súčasťou dodania bude aj dodanie: -2 kľúče s diaľkovým 
ovládaním,- osvedčenie o evidencii časť II./technický preukaz,- návod na údržbu v slovenskom jazyku, -servisná knižka,- 
výbava a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie,- povinná výbava vozidla v zmysle §16 vyhlášky č. 464/2009 Z. 
z. so všetkým vybavením v deklarovanom rozsahu podľa daného predpisu a podľa tejto zmluvy. 

Dodanie požadovaného motorového vozidla do 1 mesiaca odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy. 

Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy, ak predmet zmluvy nezodpovedá a nezhoduje sa s predloženým 
návrhom na plnenie kritérií, ponukou dodávateľa a technickou špecifikáciou alebo ak sa pri odskúšaní prevádzkyschopnosti 
vozidla zistí vada. 

Nesplnenie akejkoľvek zadanej technickej špecifikácie predmetu zákazky alebo nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a 
požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré oprávňuje objednávateľa 
odstúpiť od zmluvy. 

 

 
 

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

 

 
 

III. Zmluvné podmienky 

 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 
 

Štát: 

 

 
Slovenská republika 

 Kraj: Košický 

 Okres: Košice II 

 Obec: Košice - mestská časť Západ 

 Ulica: Tr. SNP 39 

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy: 

 
01.10.2018 08:00:00 - 19.10.2018 12:00:00 

 
3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: ks 

Popis Názov súboru 

Názov Upresnenie 
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Požadované množstvo: 1,0000 
 

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 30 700,00 EUR 
 

4.2 Sadzba DPH: 20,00 
 

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 36 840,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 19.09.2018 09:38:02 

Objednávateľ: 
Mestská časť Košice - Západ 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska 

 

Dodávateľ: 
Auto Gábriel, s.r.o. Košice 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska 
 
 
Zmluva bola zverejnená dňa: 19.09.2018. 


