
Obchodné meno:

Kúpna zmluva č. Z201618168_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

BIOPEL, a. s.

Kysucký Lieskovec 743, 02334 Kysucký Lieskovec, Slovenská republika

46823492

2023596542

SK2023596542

+421917 747 521

Objednávateľ:1.1

Dodávateľ:1.2

Obchodné meno:

SK2020241938

2020241938

35728311

Panónska cesta 32, 85104 Bratislava, Slovenská republika

AUTOPOLIS, s.r.o.

0905496203

Číslo účtu:

IČ DPH:

DIČ:

IČO:

Sídlo:

Tel:

34100000-8 - Motorové vozidlá; 34110000-1 - Osobné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

CPV:

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.1

motorové vozidlo, osobné motorové vozidlo, terénne vozidlo

Názov: Osobné motorové vozidlá

Kľúčové slová:

II. Predmet zmluvy

Tovar; SlužbaDruh/y:

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

Kategória služieb:

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:2.2

Osobné motorové vozidlá na prepravu osôb na pozemných komunikáciách kategórie M1, 5 kusov•

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:2.3

1kusNové terénne vozidlo s pohonom 4 x 4

2kusNové servisné vozidlo, 77 kW

1kusNové servisné vozidlo, 103 kW

1kusNové 9 miestne vozidlo

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

rok výroby - 20161.) Nové terénne vozidlo s pohonom 4 x 4 - parametre

min. 110 kW, turbo dieselVýkon motora
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min. 900 kgUžitočné zaťaženie

4 x 4Pohon

5Počet miest na sedenie

pickup, double cab, pevná odkladacia strecha korby bez
okien

Verzia osobného automobilu

min. manuálna 5 stupňováTyp prevodovky

letné aj zimné pneumatiky na diskochKolesá

naftaPalivo

min. základná, preferujeme bielu, lepené logá obstarávateľa
na dverách a kufri

Farba

centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, imobilizérZabezpečenie

predné hmlové svetlomety, denné svietenieSvetlá

palubný počítač, elektrické ovládanie min. predných okien,
posilňovač riadenia, elektricky ovládané a vyhrievané
vonkajšie spätné zrkadlá, klimatizácia

Komfort

autorádio s CD/MP3 prehrávačom, zásuvka 12 VAudio systém

ABS, stabilizačný systém s protipreklzovým (ASR)
systémom, airbag, airbag spolujazdca - vypínateľný, bočné
airbagy

Bezpečnosť

auto lekárnička, ťažné lano, hasiaci prístroj, výstražný
trojuholník, hydraulický zdvihák, reflexná vesta 2 ks, kľúč na
výmenu kolesa, sada náhradných žiaroviek a poistiek

Povinná výbava

plnohodnotné rezervné koleso,  snehové reťaze, vstavaná
GPS navigácia

Doplnková výbava

ochrana motora a prevodovky zospoduVonkajšia výbava

ochrana nádrže zospodu.

bočný ochranný rám podbehov.

ťažné zariadenie s elektroinštaláciou.

strešný nosič - min. rebrinový rám.

4 roky / 60 000 kmPredĺžená záruka

rok výroby - 20162.) a 3.) Nové servisné vozidlo, 77 kW a 103 kW - parametre

min. 77 kW a min. 103 kW, turbo dieselVýkon motora

5Počet miest na sedenie

combiVerzia osobného automobilu

min. manuálna 5 stupňováTyp prevodovky

letné aj zimné pneumatiky na diskochKolesá

naftaPalivo

min. základná, preferujeme bielu, lepené logá obstarávateľa
na dverách a kufri

Farba

centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, imobilizérZabezpečenie

predné hmlové svetlomety, denné svietenieSvetlá

palubný počítač, elektrické ovládanie min. predných okien,
posilňovač riadenia, elektricky ovládané a vyhrievané
vonkajšie spätné zrkadlá, klimatizácia

Komfort

autorádio s CD/MP3 prehrávačom, zásuvka 12 VAudio systém

ABS, stabilizačný systém s protipreklzovým (ASR)
systémom, airbag, airbag spolujazdca - vypínateľný, bočné
airbagy

Bezpečnosť

auto lekárnička, ťažné lano, hasiaci prístroj, výstražný
trojuholník, hydraulický zdvihák, reflexná vesta 2 ks, kľúč na
výmenu kolesa, sada náhradných žiaroviek a poistiek

Povinná výbava
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plnohodnotné rezervné koleso, snehové reťaze, vstavaná
GPS navigácia, strešný nosič - rebrinový rám

Doplnková výbava

ťažné zariadenie s elektroinštaláciou pri variante 103 kW.

rok výroby - 20164.) Nové 9 miestne vozidlo - parametre

min. 114 kW, turbo dieselVýkon motora

min. 358 NmKrútiaci moment motora

min. 900 kgUžitočné zaťaženie

9 (8+1)Počet miest na sedenie

combiVerzia osobného automobilu

min. manuálna 6 stupňováTyp prevodovky

letné aj zimné pneumatiky na diskochKolesá

naftaPalivo

min. základná, preferujeme bielu, lepené logá obstarávateľa
na dverách a kufri

Farba

centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, imobilizérZabezpečenie

predné hmlové svetlomety, denné svietenieSvetlá

palubný počítač, elektrické ovládanie min. predných okien,
posilňovač riadenia, elektricky ovládané a vyhrievané
vonkajšie spätné zrkadlá, klimatizácia

Komfort

autorádio s CD/MP3 prehrávačom, zásuvka 12 VAudio systém

ABS, stabilizačný systém s protipreklzovým (ASR)
systémom, airbag, airbag spolujazdca - vypínateľný, bočné
airbagy

Bezpečnosť

auto lekárnička, ťažné lano, hasiaci prístroj, výstražný
trojuholník, hydraulický zdvihák, reflexná vesta 2 ks, kľúč na
výmenu kolesa, sada náhradných žiaroviek a poistiek

Povinná výbava

plnohodnotné rezervné koleso, snehové reťaze, vstavaná
GPS navigácia, strešný nosič - rebrinový rám

Doplnková výbava

Názov

Osobitné požiadavky na plnenie:2.4

1. Vrátane dopravy na miesto plnenia, ktorým je sídlo objednávateľa

2. Predmet zmluvy musí spĺňať požiadavky STN alebo "ekvivalentný" a noriem EÚ alebo "ekvivalentný".

3. Predmetom zmluvy je aj zaškolenie obsluhy predmetu tejto zmluvy dodávateľom na mieste plnenia, vrátanedodania písomnej
dokumentácie patriacej k predmetu zmluvy pre potreby prihlásenia vozidiel naPZ SR, ODI a poskytovanie záručného servisu.

4. O dodaní predmetu zmluvy bude dodávateľ informovať objednávateľa 3 dni vopred telefonicky a zároveň písomne.

5. V cene za predmet zmluvy sú započítané všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto plnenia,vrátane zaškolenia
obsluhy objednávateľa a vrátane poskytovania záručného servisu na území Žilinského kraja.

6. Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť do 7 dní od uzavretia zmluvy obchodnú značku a presný typvozidla, doklad (v
originále príp. v úradne overenej fotokópii) preukazujúci, že predmet zmluvy na účely kúpyposkytne subjekt (predajca), ktorý je
autorizovaným predajcom alebo sprostredkovateľom výrobcu, so zabezpečenímzáručného servisu autorizovaným servisom a doklad
od výrobcu vozidiel, že predmet zmluvy spĺňa technické parametrepožadované objednávateľom podľa technickej špecifikácie
predmetu zmluvy.

7. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do 7 dní od uzavretia zmluvy zoznam kontaktných osôbzodpovedných za plnenie
tejto zmluvy v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, funkcia, e-mailovéadresy pre zasielanie dokladov
súvisiacich s plnením tejto zmluvy.

8. Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť do 7 dní od uzavretia zmluvy svoje bankové spojenie v rozsahu:Názov banky,
číslo účtu, SWIFT (BIC), IBAN, ktoré bude totožné s bankovým spojením uvedeným na faktúre za predmetzmluvy

9. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy vrátane 2 kľúčov od jednotlivých vozidiel,  technického preukazu, návodu na
údržbua obsluhu vozidiel v slovenskom jazyku, servisnej knižky, povinnej výbavy v zmysle platnej legislatívy.

10. Dodávateľ sa zaväzuje umožniť objednávateľovi vykonať funkčnej skúšky všetkých ovládacích prvkov a funkciípredmetu zmluvy,
ktoré je možné vykonať v kľude alebo počas skúšobnej jazdy v okruhu do 10 km od miesta plnenia.

11. Dodávateľ odovzdá objednávateľovi vozidlá umyté, zbavené všetkých prepravných ochranných prvkov slúžiacich na ochranu
vozidiel počas prepravy na miesto plnenia.
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12. Nesplnenie povinnosti podľa bodov 3 až 11 týchto Osobitných požiadaviek na plnenie sa bude považovať zapodstatné porušenie
tejto zmluvy a má za následok právo objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy.

13. Záručná doba na predmet zmluvy je 4 roky alebo 60 000 km (jednotlivo na každé vozidlo).  Počas tejto doby máobjednávateľ
právo od dodávateľa na bezplatné odstránenie vád.

14. V prípade ak odstránenie vady na vozidle bude trvať dlhšie ako 1 deň, dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi
bezplatne vozidlo, až do doby odstránenia vady na vozidle.

15. Osobité ustanovenia

15.1 Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu Biomasové logistické centrum, financovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky.

15.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR, Úradu pre
finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných  vecí  Nórskeho  kráľovstva,  Výboru  pre  finančný  mechanizmus,  Úradu
generálneho audítora  Nórskeho  kráľovstva  a   ďalším  kontrolným  orgánom  a orgánom  oprávneným  na  výkon kontroly v zmysle
príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s
plnením tejto zmluvy a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov.

15.3. Ak nebudú dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu dodávateľa alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa
dodávateľ dopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného
uchádzača, a to najmä v prípade ak bude prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý projektový grant, dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 100 % z celkovej ceny zákazky.

15.4. Zmluva nadobudne účinnosť až po jej odsúhlasení a schválení správcom programu.

15.5. Kupujúci poskytne predávajúcemu finančnú zábezpeku z vlastných zdrojov na plnenie predmetu zmluvy vo výške 10 000,00 €
na základe vystavenej faktúry.

15.6. Zábezpeka bude vrátená kupujúcemu do 3 dní po uhradení faktúry za predmet zmluvy a po pripísaní finančných prostriedkov na
účet predávajúceho, najneskôr však pred dodaním a prebratím posledného vozidla.

UpresnenieNázov

Názov súboruPopis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:2.5

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

ŽilinskýKraj:

Kysucké Nové MestoOkres:

Kysucký LieskovecObec:

Kysucký Lieskovec 743Ulica a číslo:

Miesto plnenia Zmluvy:3.1

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:3.3

Čas / lehota plnenia zmluvy:3.2

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.

3.4

1.10.2016 8:00:00 - 28.2.2017 15:00:00

Jednotka: ks

Požadované množstvo: 5,0000

IV. Zmluvná cena

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 106 490,79 EUR4.1
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Sadzba DPH: 20,004.2

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 127 788,95 EUR4.3

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

Objednávateľ:
BIOPEL, a. s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

V Bratislave, dňa 28.7.2016 11:00:01

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:

Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

5.6

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.

5.5

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.

5.4

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.3

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.2

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.1

V. Záverečné ustanovenia
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