ll,rf/Lfa,o
Kúpna zmluva č. Z2017 34836 Z
lzatvorená v zmy§le §409
l,

1.1

a

nasl. obchodrrého zákoMíka

anluvné stEny

objednávalel:
obďlodné

sídlo:
leo:
Dlc

meno:

Hlavné mesio slovenskéj republ'ky Bratislava
PímaciáIne námestie 1.81499 Bíatlslav&staé[,|ésio. slovénská republika
00603481

2020372596

lc DPH|

cí§lo účtui
Teléfón:

1.2

sK/275000000o00025827813cEKosKBx
+421259356342

DodáVatet:

obchodné

meno:

sídlo:
lčo:
Dlč:
lč DPH|
čídoúaU:
Telefón:

IMPA Žilina, s.ro.

Panónska ce.§ia 23 . 85104 BratsIáva. slovensk' republiká
31600,t15
2020369626

sK2o20369626
SK4002000000001297448432

0915979í32

ll. Predmet

2.1

Všeobecná špecifkácjá pr€dmefu

Názovj

zmluw:

Nákúp osobných motorových vozidiel §o zvlášbymivý§t-ažýmiŤameniami a sveťami
(EV. ,majálq/) pre políeby m€stskej polície.
osobné moiorové vozidla, motorové vozidIa mestskej polícje

slová.

Klúčové

cPV:

zmluw

34'lí420G1 _ Policajné automobily

DrUh/y:

2.2

Funkčná š,pecifikácia predmetu ZmlUVy:

2-3

Ťechnícká špecilikácia predmefu zmluvy:

Technické vlastnosti
osobnÝ au{omobil kateqóne

Minimum
4

N,l1

1300

Výkon

80

úžitková hmoarcsť

52o

k9

Píevodovka mechanická plno synchronizovaná
obj€m

1500

6

baložinového pňestoru bez skIopenýó zadných

4ao
2680

Dížkavozidla

4650

šííkavozldla

1810

Výška vozidla

1470

140

sllana

1

z 4

l?

7

Technické vlastnosti

Hodnota./charakteristika

2a17
Karoséna /pozinkovanď

5-

dvelová,5- miestna

dvo]pál Vový, zážiho\.ý

EURo 6
benzín minimálne okt,č.95/cNG€ťačený zemný plyn

Budy

koiúčovéná vš€ikých kol€§ách

lrnob]uzér

V

Disky z láhkých zliatin

minimálne T6"- s pneumatikami m]n, 205l55R16 91V

centnálne zamykanie

s djatkovým oťádaním v sklopnom kiúčiod Vozidla
ý

sklopnom klúčiod Vozidla

zírysle zákona č.725l2oo4 z.z.

pod sedadlom vodiča
Elektr cké otváraIrié okien

kožený, nastavitelný
Palubný počítač

s plne gÉíickýrndisplejom

výškovo nasiavitelné a vyhrjeváné
Zadné operadlá
PoťBhy sedadiel a operadiel

v preved€ní látka s

&sťou bočných lemovV koži

Esc,ABs,EBV,N4sR,AsR, asištent rožjazdu do kopca,
Hmlové sveťomeiy

senzor

svetelný a dažďový

zadné sýellá

LED

Vonkajši€ spáiné zrkadlá

elektricky nastavitetné, Vyhrievané, sklopné s osveťením
nástupného priestoru

sch.ánka na okuliare
dvojzónoVá, automalická

zadné sklo

Vyhrievané

Zadný s:lleraÉ
K.yi batožinového pfiesloru
A rbagy

strešný nosič

vodičá + spolujazdca, vpredu bočné,hlavové a kolenný airbag

pevný

Vanička batožinového priestoru

§lr9l9119

Sada zirnných komplet kolies

označenie vozidla nápi§mia erbom

v zmysle zákoná č.564/1991 Zb, o obecnej

trb""""b *rdb.rÉš'"y-"ý"t žnými svi€tidlamia

policii§22a

majáková rampa modíá _ modíí l2V, Veíkosť podla typov

vysúťaženýávozidiel

l zvláštnymi Výslražnými znameniami

Vybavenie vozidla zvlášlnymi V]isťažnými svietidlami a
zvláštnymi výstíažnými znameniami

s pídavnými prednými blikačmi LED

lx

pár, modré 12V

s prídavnými zadnými blikačmi LED íx pár modré 12V
s p€corftým
3

prawným

lavým bočným sve{om
pŤaýým bočným sveilom

s Vnútomým bielym kMom z prednej strany s nápisom

PollclA

i,iEsTsKÁ

s displayom, s Vol;teiným textom

s monlánymi džiakmi
s ručným ovládačom ťačidiel naviqačného rnenu
§o sadou horizontilnyc} modďch blikačov s prislušenstvom

s modrým bljkačom za predné sklo s príslušenstvom
s modrým honzontalnym blikačom s plislušenstvom
2.4

EadU

osobitné požiadavky na plnenie:

cenová ponuka vřátáne dopra\ry na miesto plnenia. í\4ieďo plnenia: Bralislava.
Dodanie ceiého píedmelu zákazky do 20 týždňov od uzavletia zmlu,!ry,
Do 48 hodín od Uzavreliazmluvy požaduj€me za§lať íolograíie / obraky/ {emaitom) design prcdmefu Zákazky za úč€lom
overenia poždovaných v|astnosti,
N,4otorové

voždlá musia

b},ť

nové, nepoužívané,

Motorové voidlá budú odovzdané obstaftá!€telovi
číslam:,

prihlásené do evidencie KR Pz KDl B€tislava,

s pripevnenými evidenfuými

Motďove vozidlá, ktoé majú byť Vróavené zýláštnymi \rý§§ažnýŤni zvukoÝými znamebiami a sve§ami budú mať ijeto zmeny
Už zapísanéV osvédčeniach o evidencii vozidiel.
Preberanie a odovzdávanie predmeiu zákazky sa uskútočníV Bmlislave v pnesloroó zábezpečénýchpredajcom, kde budú
vozidlá zabezpec€né proU poškodeniu prip, kradďí.

zabezpečenie oc'rrany predmeto zákažky zabezpečína víastnénáklády predáVajúc!.
splatnosť faKúry 30 dní.

záruka minimálne 4lokv
L

2.5

Prilohy opisného foímulára Zmlu\ry:

Ll9!§

JN,ázovsúboru
lll, zmIUvné podmienky

3.1

|,4iesio plnen a ZmlU\ry:

štát:

slovenská lepublika

Krai:

Břdtslavský
Braťslava l
Bratisla!€

-

mest§ká čaď

staé Me§to

stfán3

3 z

4

UIicá:
3.2

Čas / lehota plnenia zmlury:
10.08,2017 00:00:00

3,3

Přimaciálne námeslie č.1

_

22.12.2017 00i00:00

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plneniai

Jednotka:

ks

Požadovanémnožstvo:4,0000

3.4

Pnil/a a povinnosli zmluvných slían podta tsjlo Zmlu!ry sa spravujú obóodnými podmjenl€mi
úhoviska verzia 3,1, úainná zo dňa 1,2.2017 , ktoé tvoňa neoddeliletnú prílohu !e]to zmluw.

eleklronického

lv. zmluvná cena

4.1
4.2
4.3

celková cena predmefu Zmluvy bez DPH: 78 749,99 EUR
sadzbe DPH:2D,oo
celková cena predmefiJ Zmluw víátane DPH: 94 499,99 EUR

v. závercčné ustanovenia

5.1
5-2
5-3
5.4
5.5
5.6

Táto ZmlUVa bola Uzavíetiá auiomatizovaným spósobom v nimci Eleidronického kontrakŤačíéhosvstému a v /mysle
obchodných podmienok elekLrcnického biloviská vežá 3. 1 . účínná7o dňa 0'l .02,20 l7. lloé tvoia jej pdlohu č. l .

Táo zmluva nadobúda platnosť

dňom jej uzávíetia a úónnoď za podmienok defnovanýď, v obchodnýďr
podmienkaďt eleKmnického tňovisM Wedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

Táto Zmluva v.átane jej p.íloh prcd§lawje úplnú dohodu zínluvných saán o j6j predmete. Vedrajšie dohody k tejto
zmlUve ne€xistujú.

íáto žmluva je lyhotovená V elelúonickej podobe v štyíoch vyhotoveniach. po jednom pre každúzmluvnú sfanu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na žverejnenie v centrálnom registri znlův tJrádu V|ády slovenskei republiky a jedno
bude zýeíejnené V cénťálnom regislli zínll]V ítoviska.
Túto zmluw buoe možnémenira doplňaťla podmienoh stsnovených pííslušnýmivšeobecne ávii,Z nými pravnymi
predpismi len vo forme pí§omného a číslovanéhododaúU podpisaného oboma zmluvnými stranami.

Táio Zmluva má nasledovné píílohy:
Prflohá č.1 obďodné podmienky elekronického tJhovi§ka vežia 3.1 , účinná zo
ht{ps://poíal.eks.suspravaopeťop€ťVere]'nyDetai|/

dň

a

01

.02-2017

Y Bláislaýé, dňa 31.07.2017 12:32:01
objednávatel:
Hlavné mesto slovenskéj republíky Bratislavá
konajúci prosředníctvom osoby poverenej za§fupovať objednáva€la
Dodávatel:
IN/PA žilina, s,í.o.

V námd

elektíonického fioviska

konajúci prosbedníc,tvom osoby poverenej zastupovať Dodáwtera v námci eleKronického tíhoviska

,

