Kúpna zmluva č. Z201771086_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Z m l u v n é strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Mesto Nitra

Sídlo:

Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra, Slovenská republika

ICO:

308307

DIC:

1.2

ICDPH:

S K 202 110 2853

Číslo účtu:

S K 0409000000005028001139

Telefón:

00421 037 6 502305

Dodávateľ:
Obchodné meno:

A L B E X P L U S , s.r.o.

Sídlo:

Novozámocká 2796/3A, 94905 Nitra, Slovenská republika

IČO:

36550051

DIČ:

2020149780

IČ DPH:

SK2020149780

Číslo účtu:

SK0911000000002621777161

Telefón:

037 321 30 00

II. Predmet z m l u v y
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Elektromobil Nissan Leaf alebo adekvátny ekvivalent

Kľúčové slová:

elektromobil, osobný automobil

CPV:

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

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Všeobecné parametre

Funkcia
Elektromobil - osobné motorové vozidlo na elektrický pohon.
Technické vlastnosti

Jednotka

Kapacita vysokonapäťovej batérie

kW

24

Minimum

Maximum

Presne

Menovité napätie

V

360

Výkon motora

kW

80

Maximálny krútiaci moment

Nm

254

Vstavaná nabíjačka

kW

6,6

Dojazd podľa NEDC

km

199
370

Objem batožinového priestoru podľa VDA

I

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Typ karosérie

5 dverový hatchback

počet sedadiel

5

motor

synchrónny na str. prúd

maximálny výkon

80kW(109k) / 3008-10000 min-1
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max. otáčky motora

10500

typ energie

elektrina

kapacita a počet modulov batérie

24kw/48

Podvozok - zavesenie prednej nápravy

Nezávislá typu Mc Pherson,vinuté pružiny

Podvozok - zavesenie zadnej nápravy

Tuhá náprava s torzným stabilizátorom

Pohotovostná hmotnosť min/max

1474/1511 kg

celková dĺžka vozidla

4445mm

celková šírka vozidla

1770mm

celková výška vozidla

1550mm

rázvor

2700mm

Objem batožinového priestoru podľa VDA (so
sklopenými sedadlami)

720 I

Spotreba energie

150 Wh/km

Množstvo emisií C 0 2 (kombinovaná)

0 g/km

max. rýchlosť

144 km/h

Zrýchlenie 0-100 km/h

11,5s

A B S s brzdovým asistentom a E B D

áno

airbag vodiča a spolujazdca, bočné a hlavové airbagy

áno

E S P - elektrický program stability

áno

Bezpečnostné pásy vpredu s obmedzovačmi ťahu a
napínačmi

áno

3 opierky hlavy vzadu

áno

V S P - zvuk vozidla pre chodcov

áno

systém monitorovania tlaku v pneumatikách

áno

automatický zámok nabíjacieho kábla

áno

imobilizér

áno

16" oceľové disky kolies, pneumatiky 205/55 R16

áno

Hmlové svetlá vpredu so svetlami na denné svietenie

áno

inteligentný kľúč s centrálnym zamykaním a tlačidlom
ŠTART/STOP

áno

časovač klimatizácie

áno

Peľový filter

áno

elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá

áno

predhriatie/predchladenie

áno

nastavenie sklonu volantu

áno

zásuvka 12V

áno

24 kWh lítium - iónová batéria

áno

port rýchleho nabíjania

áno

6,6 kW palubná nabíjačka

áno

časovač nabíjania

áno

systém rekuperatívneho brzdenia

áno

ekonomicky režim jazdy

áno

asistent rozjazdu do kopca

áno

počítač jazdy s eko meračom

áno

čalúnenie z tkanej čiernej jazdy

áno

metalická farba

áno

záruka

24kW - 5rokov / 100000km na kapacitu batérie
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2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Ná*
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Za adekvátny ekvivalent bude považovaný tovar, ktorého parametre budú preukázateľne pre kupujúceho výhodnejšie z
hľadiska funkčnosti a využiteľnosti tovaru. V prípade predloženia ponuky s ekvivalentným tovarom je ťarcha dokazovania
adekvátnosti náhrady požadovaného tovaru na dodávateľovi. V prípade, ak dodávateľ jednoznačne nepreukáže adekvátnosť
ponúkaného tovaru vo vzťahu k opísanému tovaru v lehote do 3 pracovných dní, objednávateľ odstúpi od kúpnej zmluvy.
Názov

2.4

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

III. Z m l u v n é podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Nitra

Obec:

Nitra

Ulica:

Štefánikova tr. 60

Čas / lehota plnenia zmluvy:
19.01.2018 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kus

Požadované množstvo:

3,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
IV. Z m l u v n á c e n a

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 58 875,00 E U R

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 70 650,00 E U R
V. Z á v e r e č n é u s t a n o v e n i a

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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.
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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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
hťtps://portal.eks.sk/SpravaOpet/OpetA/erejnyDetail/

V Bratislave, dňa 04.01.2018 13:38:00
Objednávateľ:
Mesto Nitra
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
A L B E X P L U S , s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 4 z 4

