
Kúpna zmluva č. Z201630164_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 

MOTOR PARTNER s.r.o. 

Panónska cesta 22, 85104 Bratislava, Slovenská republika 

35694866 

0915793816 

2.1 

II. Predmet zmluvy 

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: Úžitkové motorové vozidlo N1 s izotermickou prestavbou-Citroen Berlingo FURGON 1,6VTi 98, 
Standart L1, resp. kvalitnejší ekvivalent 

Kľúčové slová: Automobil N1 

CPV: 34136200-1 - Dodávkové automobily skriňové; 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: 

• Úžitkové motorové vozidlo N1 s izotermickou prestavbou na prepravu stravy. 

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Technické vlastnosti 

počet valcov 

Zdvihový objem valcov 

Max. točivý moment pri 3500 ot/min 

Max. rýchlosť 

Maximálny výkon pri 6000 ot/min 

Emisná norma 

Obem nákladného priestoru pred prestavbou 

Jednotka 

ks 

cm3 

Nm 

km/h 

kW/k CCE 

hodnota 

m3 

Minimum 

3,1 

Maximum 

3,3 

Presne 

4 

1598 

152 

174 

72/98 

EURO 6 
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Najvyšia povolená hmotnosť 

Prevádzková hmotnosť 

objem palivovej nádrže 

počet miest na sedenie 

Emisie CO2 

palivo 

Technické vlastnosti 

stav 

Spotreba a emisie l/100 km / g/km 

mesto 

Mimo mesta 

mix 

airbag vodič 

ESP + ASR + pomoc pri rozjazde vo svahu (Hill Start Assist) 

ABS+EBD+EBA+ samočinná aktivácia výstražných svetlometov pri 
prudkom brzdení 

Automatické zamykanie dverí za jazdy (automatická deaktivácia pri 
dopravnej nehode) 

Posilovač riadenia 

Kotúčové brzdy vpredu i vzadu 

Bezpečnostné trojbodové pásy vpredu s pyrotechnickým predpínačom a 
obmedzovačom ťahu 

Elektricky ovládané okná vodiča a spolujazdca 

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant 

Tónované sklá 

Osvetlenie v strope nákladného priestoru 

Vonkajšie spätné zrkadlá s manuálnym ovládaním 

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča 

Izotermická prestavba 

Zadné dvere asimetricky delené a otvárateľné do 180 

Bočné dvere na pravej strane 

Kolesá – oceľové disky 6,5x15 E=27 

pneumatiky 

Rezervné koleso 

imobilizér 

odkladacia polička pod strechov 

Manuálna klimatizácia + atermické čelné sklo + chladiaca schránka na 
strane spolujazdca 

Autorádio s USB + 2x repro 

Bočné ochranné lišty, kryty spätných zrkadiel a kľučky dverí v čiernej 
farbe 

rohože 

povinná výbava 

prevodovka 

kg 

kg 

l 

ks 

g/km 

N/BA 

150 

1945 

1345 

60 

2 

benzín 95 

Hodnota / charakteristika 

nové - nepoužité vozidlo s počtom najazdených km max. 20 
km 

8,3/193 

5,3/123 

6,5/150 

Izotermická izolácia s certifikátom IN (bez chladenia) + 
skúška po prestavbe v Technickej skúšobni a zápis o 
prestavbe v TP na OÚ odbor dopravy 

195/65 R15 91T195/70 R15C 91T 

Plnohodnotné náhradné koleso 

manuálna 5-stupňová 
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automatické denné svietenie 

centrálne zamykanie 

čalúnenie 

Farba 

Separačná mriežka 

6 uchytných ôk nákladnom priestore 

Sivá látka Gaziban 

Biela BANQUISE 

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie: 

Názov 

Vrátane dopravy na miesto plnenia 

Záruka min 24 mesiacov 

Vrátane inštalácie na mieste plnenia 

Verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť ekvivalentného výrobku len v prípade ak ponúkaný výrobok má rovnaké alebo lepšie 
kvalitatívne funkčné parametre a technické, úžitkové vlastnosti. 

Dodávateľ je autorizovaný predajca. 

Dodávateľ doručí objednávateľovi (elektronicky alebo poštou): 

a) do 7 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy údaje týkajúce sa obchodnej značky a typu ponúkaného tovaru 

b) do 7 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej za odovzdanie tovaru, ktorý je 
predmetom zmluvy 

c) do 7 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie všetkých požadovaných technických špecifikácií a 
technických vlastností tovaru, ktorý je predmetom zmluvy 

c1) napr. prospektový materiál ako aj fotografie (zobrazenie) tovaru alebo 

c2) odkaz na link, kde si objednávateľ môže overiť technickú špecifikáciu a technické vlastnosti vrátane obrázku ponúkaného tovaru, 
ktorý je predmetom zmluvy. 
Objednávateľ posúdi doklady a dokumenty predložené dodávateľom a do 3 pracovných dní odo dňa ich doručenia oznámi 
dodávateľovi: 

Objednávateľ posúdi doklady a dokumenty predložené dodávateľom a do 3 pracovných dní odo dňa ich doručenia oznámi 
dodávateľovi: 

b) predložené doklady nepreukazujú splnenie všetkých požadovaných technických špecifikácií a technických vlastností tovaru 
požadovaných objednávateľom; objednávateľ vyzve dodávateľa na ich doplnenie/opravu a zároveň určí lehotu na ich doručenie 

b1) v prípade , ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov, objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od 
zmluvy. 

Dodávateľ je povinný oznámiť kontaktnej osobe objednávateľa dodanie tovaru na miesto plnenia min. 2 pracovné dni pred jeho 
dodaním. 

Dodávateľ súčasne s dodaním tovaru odovzdá objednávateľovi: 

a) platný technický preukaz pre premávku na pozemných komunikáciách so zápisom prestavby na OÚ odbor dopravy 

b) návod na obsluhu a údržbu vozidla v slovenskom jazyku 

c) servisnú knižku 

d) 1 kľúč s diaľkovým ovládaním 1 servisný kľúč 

e) doklad o vykonaní skúšky po prestavbe v technickej skušobni 

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť autorizovaný záručný a pozáručný servis do vzdialenosti max. 30 km od miesta plnenia. 

V kúpnej cene je zahrnutá komplexná dodávka predmetu zmluvy vrátane všetkých súvisiacich služieb a prác (doprava, odskúšanie, 
odovzdanie dokladov potrebných na riadne užívanie) a záručný servis počas trvania záručnej lehoty. 

Dodávateľ vyhlasuje, že predmet zmluvy nemá žiadne právne vady. 

Názov Upresnenie 

Nové Citroën Belingo 
FURGON 1,6 VTi 98, standart 
L1 

Alebo kvalitnejší ekvivalent 

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy: 
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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: 

19.10.2016 7:00:00 - 20.12.2016 14:00:00 

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: 12 450,00 EUR 

4.2 Sadzba DPH: 20,00 

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 940,00 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. 
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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 7.10.2016 13:38:03 

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

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