
Kúpna zmluva č. Z201618260_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno 

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Tel:

Mesto Stupava

Hlavná 1/24, 90031 Stupava, Slovenská republika

305081

2020643724

0260200912

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.

Sídlo: Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31319459

DIČ: 2020314472

IČ DPH: SK2020314472

Číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 8200 0049

Tel: +421915887351

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Motorové vozidlo - MULTIVAN

Kľúčové slová: motorové vozidlo

CPV: 34100000-8 - Motorové vozidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

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

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

• Motorové vozidlo na prepravu osôb.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Zdvihový objem cm 3 1968

Výkon kW 130

Emisie C02 g/km 230

Počet sedadiel osoba 7

Dvere ks 3

Vlastná hmotnosť kg 2300

Prevodovka - manuálna ks 6

stav tachometra km 27000



Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika

Navigačný systém áno

Palivo nafta

Pohon všetkých 4 kolies

Automatická klimatizácia áno

Tempomat áno

Vyhrievané sedadlá min. vpredu

Disky 17” z ľahkých zliatin

Bočné okná tónované od B-stípika áno

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Ovládanie okien elektrické, min. predné

Kúrenie nezávislé

Palubný počítač áno

Nastavenie bočných zrkadiel elektricky

MP 3 prehrávač, DVD prehrávač, čítacie zariadenie na SD karty áno

Airbag min. vodiča a spolujazdca, Bočné min. vpredu, hlavové 
vpredu a vzadu

Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania áno

Dažďový senzor áno

Predné hmlové svetlá áno

Volant kožený, výškovo dvojosovo nastaviteľný multifunkčný

Antiblokovací systém bŕzd (ABS) áno

Svetlotronic áno

Bederná opierka áno

Upevnenie detskej autosedačky systémom ISOFIX áno

Alarm kontrola vnútorného priestoru

Strešné okno sklenené so žalúziou

Zadné dvere vyklápacie

Rádio, reproduktory áno a min. predinštalácia na min. 8 reproduktorov

Sedadlá čalúnené výškovo nastaviteľné u vodiča a spolujazdca

Balík svetlá a viditeľnosť B-xenónové svetlá, vnútorné spät.zrkadlo s aut.clonou, 
strierače s cykl.a dažď. senzor,denné svetlá

Funkcia “Caming horne" ano

Osvetlenie interiéru,stropné osvetlenie v priestore pre pasažierov 
pomocou LED

komfortné-priest.na nohy vpredu aj pre pasažierov, 
úlož.priestory vo dverách

Iná výbava zapaľovač+popolník, +12V zásuvka

Kľúče diaľkové ovládanie

Sklá v priestore pre cestujúcich "privacy” stmavené

Koberčeky vpredu látkové

Bočné posuvné okno vľavo

Čelné sklo elektricky vyhrievané

Denné svetlá áno

T rysky ostrekovačov vyhrievané

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklopné



Posuvné dvere vpravo, vľavo

Sedadlá vodiča a spolujazdca výškovo nastaviteľné

Kontrola tlaku v pneumatikách áno

Farba vozidla modrá metalíza

Povinná výbava áno

Počet predchádzajúcich majiteľov max. 1

Rezervné koleso s pneumatikou áno

Vnútorné spätné zrkadlo automaticky stmievateľné

Hlavica riadiacej páky kožená

Okno v zadných dverách áno

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane prihlásenia motorového vozidla - s pridelením evidenčného čísla - ¿PZ.

Návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku.

Dodávka kompletného predmetu zákazky do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade nesplnenia tejto 
podmienky môže verejný obstarávatef odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce 
rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy ________________________________

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou operatívneho lízingu, ktorý sprostredkuje dodávateľ 
po konzultácii s verejným obstarávatefom.
Cena zahŕňa okrem predmetnej zákazky aj náklady spojené s financovaním prostredníctvom leasingu a administratívnymi 
poplatkami.
Podmienky lízingu: Vstupná cena lízingu je do 30% Obstaranej ceny s poplatkom za uzatvorenie lízingovej zmluvy. Lízing na 36 
mesiacov, Periodicita splácania lízingu mesačná. Zostatková hodnota na konci lízingu 0 EUR bez DPH. Spoluúčasť max. 5%

Dodávka technického preukazu a EČV k predmetu zákazky najneskôr do 10 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Názov Upresnenie

2.5 Prilohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika

Kraj: Bratislavský

Okres: Malacky

Obec: Stupava

Ulica a číslo: Hlavná 1/24

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

1.8.2016 8:00:00 - 5.8.2016 15:00:00



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 
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 25 965,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 31 158,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 25.7.2016 8:38:00

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

Dodávateľ:
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

