
1.1 Objednávatel':

Obchodné meno:
Sídlo
ICO:
DIC:
IC DPH:
Císlo účtu:
Telefón:

1.2 Dodávatel':

Obchodné meno:

Sídlo

ICO:

DIČ

IČ DPH

Číslo účtu:

Telefón:

Kúpna zmluva č. Z201837641_Z
uzatvorená v zmysle 9409 a nasl Obchodného zákonníka

l. Zmluvné strany

Mesto Bytča
Nám. Slovenskej republiky 1/1, 01401 Bytča, Slovenská republika
321192
2020626399

SK12 0200 0000 0000 2352 5432
+421-41-5073914

POINT a.s. Žilina

Vysokoškolákov 35. 01008 Žilina, Slovenská republika

31569706

2020471200

SK2020471200

SK82 11000000002627150132

0905526185

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov:

Kl'účové slová:

CPV:

Druh/y:

Obstaranie elektromobilu Nissan Leaf alebo ekvivalent pre potreby MsÚ Bytča

Elektromobil, osobný automobil

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

Tovar: Služba

Položka Č. 1:

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Osobný automobil

Elektromobil - osobné motorové vozidlo na elektrický pohon

Hatchback nižšej strednej triedy, päťdverový, päťsedadlový

I Hmotnosť (pohotovostná)

110

kg 

kWhI Kapacita vysokonapäťovej batérie

i Menovité napätie

Pohon

Dojazd

Nabíjanie

I V
Elektricka
predná
nápravy+----------_.._--+--- -- - - ------,-------------

1370

km
-- .. ----- --------

i 30min.

kW
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Motor

áno

áno

6 airbagov (predné a bočné, bočné hlavové)

Esr - elektronický stabilizačný program
-- -~~--~--~--~~--~-----~-----f-------------------------~---

I nteligentný systém upozornenia a prevencie na
vyboóenie z Jazdnéhopruhu

Inteligentny systém sledovania mŕtveho uhla

1~07poznávaniedopravných značiek

Systém monitorovania tlaku v pneumatikách áno

Asistent rozjazdu do kopca áno
~---~-- ~-- ~ - ~--- ~-~--- ~~~------------+----------------------~-------~

áno

áno

áno

áno

16" oceľové disky kolies
~~ ----~~~-~- ~~ ~~~ ~---~~~-~-~~---~-~~~-~--~-----~-----t------------------------------1

t-\éÍdio

Inteligentný klúč s centrálnym zamykaním a tlačidlom
štart/stop

Automatická klimatizácia s časovačorn

áno

áno

Multifunkčný volant

Port rýchleho nabíjania

2~3 Osobitné požiadavky na plnenie:

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

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar~ ~ ~----~ --~-~---~ ~----~- ~~------

Za adekvátny ekvivalent požadovaného tovaru, bude považovaný tovar, ktorého parametre budú preukázatel'ne pre
kupujúceho výhodnejšie z hľadiska funkčnosti a využitel'nosti tovaru. V prípade predloženia ponuky s ekvivalentným tovarom
Je ťarcha dokazovania adekvátnosti náhrady požadovaného tovaru na dodávateľovi. V prípade ak dodávatel' jednoznačne
nepreukáže adekvátnosť ponúkaného tovaru vo vzťahu k opísané=mu tovaru v lehote do 3 pracovných dní, objednávatel'
odstúpi od kúpnej zmluvy. I

~-- ~---~--~-~--------------------------------~--------------j

Predmet zákazky je spolufinancovaný z prostriredkov Enviromentálneho fondu Slovenskej republiky, formou dotácie a
prostriedkov verejného obstarávateľa. Na základe uvedených skutočností je prípadný úspešný uchádzač povinný dodržať a
strpieť spôsob financovania predmetu zákazky nasledovne:

---

Kúpna zmluva nadobudne účinnosť až po poskytnutí finančných prostriedkov formou dotácie z Enviromentálneho fondu SR,
po odsúhlasení zmluvy z vybratým uchádzačom.~~ ~ ---~--- ~ ~-~-~-~---~~~~~--~---~ ----------------------------~

V prípade dodávky a prevzatia vozidla do 15.12.2018 a po predložení príslušných účtovných dokladov verejným
obstarávatel'om, a doklady preukazujúce úhradu povinného spolufinancovaniabude dotácia z Enviromentálneho fondu SR
vyplatená príjemcovi dotácie najneskôr do 31.12.2018.

---------------------------------~ 
V prípade dodávky a prevzatia vozidla po 15.12.2018 príjemca dotácie predloží na Eniromentálny fond originál zálohovej
faktúry v termíne do 15.12.2018 a doklady preukazujúce úhradu povinného spolufinancovania v termíne do 15.12.2018. Na
základe týchto predložených dokladov bude dotácia vyplatená príjemcovi dotácie z Eviromentálneho fondu SR najneskôr do
31.12.2018. Následne bude príjemca dotácie povinný do 3 - och mesiaciv predložiť na Enviromentálny foind aj vyúčtovacie
faktúry k prijatým úhradám vystavené dodávatel'om.

-----_,.,._.----,-,,_-------_-- _--,---- _------_ .._-_._ -------_ .._-----_.- .._---------------.- .._--:
PožélduJesa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Dostupnosť autorizovaného servisu max. 50 km od miesta plnenia
~--------~~~ ~-------------------------------------------~

Záruka na predmet zmluvy minimálne 2 roky.

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Strana 2 z 3



III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát:

Kraj:

Okres:

Obec:

Ulica:

Slovenská republika

Žilinský

Bytča

Bytča

Námestie Slovenskej republiky Č. 1!1

3.2 Čas !Iehota plnenia zmluvy:

20.11.2018 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo! rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podl'a tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podrnienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddelitel'nú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 24 883,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 29 860,00 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, Vedl'ajšie 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 Uradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oborna zmluvnýrni 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/SpravaOpetlOpet!VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 14.09.201809:38:01

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

Dodávateľ;
POINT a.s, Žilina
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávatel'a v rámci elektronického trhoviska
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