
2.1 

Kúpna zmluva č. Z20165329_Z 
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

1.1 

1.2 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

Dodávateľ: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Číslo účtu: 

Tel: 

I. Zmluvné strany 

Mesto Senec 

Mierové námestie 8, 90301 Senec, Slovenská republika 

00305065 

2020662237 

0220205116 

Autoprofit, s.r.o. 

Šaľská 743/2, 92401 Galanta , Slovenská republika 

36239763 

2020193978 

SK2020193978 

SK46 3100 0000 0042 1017 6002 

031 78 84 201 

II. Predmet zmluvy 

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: 

Kľúčové slová: 

CPV: 

Druh/y: 

Kategória služieb: 

Nové osobné motorové vozidlo Škoda Superb 2,0 TSI 162 kW, výbava Ambition, palivo benzín - na 
leasing 

nové osobné auto Škoda Superb, výbava Ambition, palivo benzín -leasing 

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

Tovar; Služba 
2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem 
prepravy poštových zásielok 

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

• Nákup osobného automobilu na leasing. 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti 

Nové osobné motorové vozidlo Škoda Superb, výbava Ambition 

Maximálny výkon 

Výkon 

Počet válcov/zdvihový objem 

vŕtanie 

zdvih 

Maximálny krútiaci moment/otáčky 

kompresný pomer 

Jednotka 

ks 

kW 

k 

cm3 

mm 

mm 

Nm/min-1 

-

Minimum 

350/1500 

Maximum 

162 

4400 

Presne 

1 

220,3 

4/1984 

82,5 

92,8 

9,6-0,5 
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Emisia motora 

Maximálna rýchlosť 

Zrýchlenie 0-100 km/h 

Spotreba podľa normy (99/100) - mesto 

Spotreba podľa normy (99/100) - mimo mesto 

Spotreba podľa normy (99/100) - kombinovaná 

Emisie CO2 

Vonkajší priemer otáčania/obrysový 

Prevodovka automatická 

Pohotovostná hmotnosť s vodičom 

Užitočná hmotnosť s vodičom 

Celková hmotnosť 

Nebrzdený príves 

Brzdený príves pri 12% stúpaní 

zaťaženie strechy 

Karoséria päťdverová, päťmiestna, dvojpriestorová 

Súčiniteľ odporu vzduchu v závislosti od motorizácie 

Objem palivovej nádrže 

Vonkajšie rozmery - dĺžka 

Šírka 

Výška 

Rázvor 

Svetlá výška v závislosti od motorizácie 

Vnútorné rozmery - šírka priestoru vpredu/vzadu 

Efektívna výška vpredu/vzadu 

Objem batožinového priestoru 

palivo 

Technické vlastnosti 

palivo 

motor 

pohon 

Farba 

Podvozok - predná náprava 

Podvozok - zadná náprava 

spojka 

Brzdy 

Brzdy vpredu 

Brzdy vzadu 

Riadenie 

EU 

km/hod 

s 

l/100km 

l/100km 

l/100km 

g/km 

m 

-

kg 

kg 

kg 

max/kg 

max/kg 

kg 

-

Cw 

l 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

l 

-

0,263 

625 

0,309 

1760 

6 

245 

7,0 

7,8 

5,3 

6,2 

142 

11,7 

6-stupňová 
DSG 

1505 

650 

2075 

750 

2000 

100 

-

66 

4861 

1864 

1468 

2841 

149/148 

1507/1520 

991/980 

benzín 

Hodnota / charakteristika 

bezolovnatý benzín okt. č. min. 95 

zážihový, preplňovaný turbodúchadlom, s vysokotlakovým 
priamym vstrekovaním 

pohon predných kolies 

modrá Pacific 

typu McPherson so spodnými trojuholníkovými ramenami a 
so skrutným stabilizátorom 
viacprvkové zavesenie s pozdĺžnymi a priečnymi ramenami 
a so skrutným stabilizátorom 

dve súosové spojky, elektrohydraulicky ovládané 

kvapalinovové dvojokruhové diagonálne prepojené s 
podtlakovým posilňovačom Dual Rate 

kotúčové s kotúčmi s vnútorným chladením s 
jednopiestovým plávajúcim strmeňom 

kotúčové 

hrebeňové priamočinné s elektromechanickým 
posilňovačom 
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Kolesá 

Pneumatiky 

Tyre Cluster A66 (v OEV zapísané pneumatiky R 16 a R17) 

Disky 

Štandartné skrutky diskov 

Interiér 

poťah sedadiel 

tónované sklá 

hlavica riadiacej páky 

Hlavové opierky vpredu a 3 vzadu 

výškovo nastaviteľné predné sedadlá 

Lakťová opierka vpredu 

Vyhrievanie predných sedadiel 

Zadné sedadlo nedelené, zadné operadlo s lakťovou opierkou, delené 
sklopné 

Odistenie opierky zadného sedadla z batožinového priestoru 

Odkladacia schránka v batožinovom priestore 

Trojramenný multifunkčný kožený volant 

Isofix - príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek vzadu 

Dáždniky v odkladacích schránkach predných dverí 

Bočné airbagy vpredu a vzadu s hlavným airbagom 

Kolenný airbag vodiča s deaktiváciou airbagu spolujazdca 

Klimatizácia 

Osvetlenie priestoru pre nohy 

Vkladané tkané koberce 

Predné hmlové svetlomety s "Corner" funkciou. 

Vyberateľná LED lampa 

Vnútorné spätné zrkadlo automaticky odclonené 

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým 
stmavovaním 

Zadné skupinové svetlá s technológiou LED 

Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov pre všetky sedadlá 

Start/Stop systém s rekuperáciou brzdnej energie 

Komfortné telefonovanie s Bluetooth, 

Navigačný systém AMUNDSEN s 6,5" dotykovým displejom, mapový 
podklad Európy na SD karte, USB s Apple konektivitou, SD slot (RAC) 

Kontrola tlaku v pneumatikách 

12 V zásuvka 

Parkovacie senzory vpredu a vzadu 

Dve svetlá na čítanie vpredu a dve vzadu 

Nástupné prahové lišty 

tempomat 

"LIGHT ASSIST"("COMMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL 
LIGHT", "DAY LIGHT"); 

6,5 J x 16"; 7,0J x 17" v závislosti od motorizácie 

215/60 R16; 215/55 R 17 v závislosti od motorizácie 

HELIOS z ľahkel zliatiny 6,5J x 17" (215/55 R17) 

čierna (LA) 

látka 

koža 

mechanicky 

Climatronic - dvojzónová automatická klimatizácia 
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Apple connectivity 

Maxi DOT 

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (dva sklopné kľúče) 

ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB 

Rezerva na oceľovom disku (neplnohodnotná) + zdvihák + kľúč na 
kolesá (bez TyreFit) (PJA) 

Elektrické prídavné kúrenie 

Doživotná garancia mobility Premium 

Záručný a pozáručný servis do max. 30 km 

bezplatný servis na 4 roky, do 120 000 km 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Odovzdávanie vozidla sa uskutoční v mieste sídla objednávateľa. 

Termín dodania - 28 týždňov od uzatvorenia zmluvy. 

Požadujeme záručný a pozáručný servis maximálne do 30 km . 

K vozidlu sa požaduje dodať : 2 ks kľúče s diaľkovým ovládaním, technický preukaz, návod na údržbu v slovenskom jazyku, servisná 
knižka, výbava a príslušenstvo v rozsahu podľa špecifikácie 

Požaduje sa možnosť odmietnuť dodanie tovaru objednávateľom, ak objednávateľ zistí pri obhliadke vadu. 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou finančného leasingu, ktorý sprostredkuje dodávateľ. 

Podmienky leasingu a celkovej ceny za predmet obstarania - 30% akontácia z obstarávacej ceny (vrátane DPH) , splatná do 14 dní 
odo dňa prevzatia vozidla, zostávajúca časť v rovnomerných mesačných splátkach na obdobie 36 mesiacov. 

Cena zahŕňa okrem predmetu zákazky v opise aj náklady spojené s financovaním prostredníctvom leasingu, ukončenie leasingu a 
administratívneho poplatku po dobu 36 mesiacov. 

Konečná cena (akontácia + 36 mesačných splátok) musí zahŕňať aj havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie, poistenie 
finančnej straty, VWFS asistent, poistenie čelného skla, poistenie pneumatík, poistenie náhradného vozidla, úrazové poistenie vodiča 
pre prípad smrti. Spoluúčasť 5% - nim. 150,- €. 

Názov Upresnenie 

Nová Škoda Superb 2,0 TSI 
162 kW, palivo benzín, výbava 
Ambition - na leasing 

alebo kvalitnejší ekvivalent 

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 

Popis Názov súboru 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: Slovenská republika 

Kraj: Bratislavský 

Okres: Senec 

Obec: Senec 

Ulica a číslo: Mierové námestie č. 8 

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy: 

24.3.2016 0:00:00 - 26.9.2016 0:00:00 

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia: 
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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 
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 29 957,50 EUR 

4.2 Sadzba DPH: 20,00 

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 35 949,00 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/ 

V Bratislave, dňa 14.3.2016 11:34:01 

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

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