
Verejný obstarávate!': Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 
Predmet zákazky: Osobné automobily pre služobnú potrebu mestskej polície rok 2013 

B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu 
zákazky 



Kúpna zmluva 

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a zák. č. 18/1996 Z. z. 
cenách v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 

v 

Článok L 
Zmluvné strany 
Kupujúci: Mesto Prievidza 
Podateľňa: Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
Osoba zodpovedná za predmet obstarávania za MsP Prievidza: 

Bc. Ján Sivák 
IČO: 318 442 
DIČ: 2021162814 
Bankové spojenie: V U B , a.s. pobočka Prievidza 

číslo účtu: 16626-3 82/0200 

Predávajúci: Motor-Car Banská Bystrica spol. s r.o. 
so sídlom: Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica 
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Filipova, konateľka spoločnosti 
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: JUDr. Katarína Filipova, konateľka spoločnosti 
IČO: 36 643 947 
DIČ: 2022097924 
IČ DPH: SK2022097924 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava 
Číslo účtu: 2624098615/1100 
Kontakt: 048/4711311 
Registrácia: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

oddiel: Sro. vložka č. 11096/S 

1. Kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní"). 

2. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky tejto zmluvy použil postupy zadávania 
podprahovej zákazky. 
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Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka 2 ks osobných automobilov značky: Kia CEED SW 
1,6 GDi L X biela farba, zdvihový objem 1591 cm3, zážihový motor, 99 kW, manuálna 6 
stupňová prevodovka, vrátane jeho umiestnenia, zaškolenia a záručného servisu 
v nasledovnej technickej špecifikácií: 

> 2ks osobný automobil 5 dverová karoséria kombi bielej farby 
> zdvihový objem 1591 cm3 
> výkon motora 99 kW 
> pohonné hmoty: benzín 
> objem kufra 528 1 
> centrálne zamykanie na diaľkové ovládame 
> klimatizácia 
> elektricky ovládané predné okná 
> výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant 
> spotreba v mestskom cykle 8,21 
> záruka na vozidlo 7 rokov alebo 150.000 km, prvé tri roky bez obmedzenia km 
> servisný interval 30000km alebo 1 rok podľa toho, čo nastane skôr 
> zachovaná záruka pri namontovaní výstražných a zvukových zariadení 
> zabezpečenie servisu v meste Prievidza do 24 hodín 
> poistenie vozidiel vo flotile havarijného a zákonného poistenia Mesta Prievidza 
> poskytnutie záručného servisu s dobou nástupu na diagnostikovanie do 24 hodín v 
meste Prievidza 
> termín dodania tovaru: do 60 dní od podpísania a účinnosti zmluvy 

Článok III. 
Miesto plnenia a doba plnenia 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy 
do sídla kupujúceho na adresu: Mestskán polícia Prievidza, Nováckeho 14, 971 01 Prievidza 
a kupujúci sa ho zaväzuje prevziať a zaplatiť kúpnu cenu špecifikovanú v článku IV. v bode 1 
tejto zmluvy. Zmluvné strany o splnení si povinnosti predmet zmluvy dodať a prevziať, 
podpíšu protokol o prevzatí a odovzdaní predmetu zmluvy. 

2. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy dodá 
kupujúcemu do 60 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

3. Dodávka bude splnená riadnym odovzdaním, zaškolením obsluhy kupujúceho, vrátane 
predvedenia a komplexného vyskúšania funkčnosti predmetu zmluvy predávajúcim za účasti 
oprávneného zástupcu kupujúceho, čo zmluvné strany vyhlásia a potvrdia v preberacom 
protokole. 
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Článok IV. 
Cena 

1. Celková cena za dodávku predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy 
bola dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky č. 87/1996 Z.z v znení neskorších predpisov takto: 

Cena spolu bez DPH 23.070,67 EUR 

DPH20% 4.614,13 EUR 

Cena spolu s DPH 27.684,80 EUR 

Slovom: dvadsaťsedemtisícsesťstoosemdesiatštyri EUR s DPH 

Názov motorového vozidla Počet 
ks 

CENA 
za 1 ks za 2 ks bez DPH za 2 ks s DPH 

1. Vozidlo kia ceed sw 1,6 GDi 
L X 

2 12.774,35 21.290,58 25.548,7 

Cena navýšenia za leasing 
včítane nákladov spojených 
s leasingovým splácaním za 
celé obdobie zmluvy 

2 

1.068,05 1.780,08 2.136,10 

CENA C E L K O M 
2 13.842,40 23.070,67 27.684,80 

2. V cene podľa bodu 1. tohto článku sú už zahrnuté všetky náklady na dopravu, dovoz na 
miesto plnenia určené kupujúcim, uvedenie do prevádzky, odskúšanie predmetu plnenia za 
účasti kupujúceho, zaškolenie obsluhy a prípadne iné náklady, ktoré bude potrebné vynaložiť 
na riadne dodanie predmetu zmluvy. 

Článok V. 
Platobné podmienky 

1. Kupujúci uhradí zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV, bodu 1 tejto zmluvy na účet 
predávajúceho na základe faktúry vystavenej predávajúcim po riadnom a včasnom 
odovzdaní predmetu zmluvy do užívania kupujúcemu v zmysle článku III. tejto 
zmluvy. 

2. Splatnosť faktúry bola dohodnutá na 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 

3. Dňom úhrady sa rozumie deň odpísania dlžnej čiastky z účtu kupujúceho. 
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4. Faktúru, ktorá musí spĺňať predpísané náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 zák. 
č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a náležitosti podľa zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, predloží predávajúci 
kupujúcemu spolu s protokolom o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy a preskúšaní 
vozidla. V prípade, že faktúra nebude mať požadované náležitosti, kupujúci je 
oprávnený takúto faktúru vrátiť predávajúcemu na prepracovanie a lehota splatnosti v 
takomto prípade neplynie. Nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry kupujúcemu. 

Článok VI. 
Vlastnícke právo k predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na nej 

1. Výlučným vlastníkom predmetu zmluvy je predávajúci, ktorý znáša nebezpečenstvo 
škody na ňom. 

2. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody na vozidle prechádza na kupujúceho 
prevzatím predmetu zmluvy kupujúcim a podpisom preberacieho protokolu. 

Článok VII. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Predávajúci je povinný : 

a) dodať predmet zmluvy v požadovanej kvalite v zmysle platných technických noriem, 
v kompletnom a bezvadnom stave a odovzdať ho do užívania kupujúcemu v 
dohodnutom termíne podľa článku III. bodu 2 tejto zmluvy, 

b) odovzdať kupujúcemu všetky doklady (hlavne návod na použitie), ktoré sa na tovar 
vzťahujú a dodací list v slovenskom jazyku, a ktoré sú potrebné k riadnemu užívaniu 
predmetu zmluvy. 

c) predviesť funkčnosť predmetu zmluvy za účasti kupujúceho a vysvetliť mu základné 
funkcie, potrebné pre ovládanie a správnu prevádzku a údržbu vozidla poverenému 
zástupcovi kupujúceho a predložiť mu na podpis preberací protokol (dodací list) o 
odovzdám a prevzatí predmetu zmluvy kupujúcim, 

d) v rámci bezplatného záručného servisu bezplatne vymeniť chybné komponenty, ak 
ich poškodenie nebolo spôsobené neodborným zásahom alebo neodbornou 
manipuláciou zo strany kupujúceho. 

2. Kupujúci je povinný: 

a) prevziať predmet zmluvy v dohodnutom termíne podľa článku III. bodu 2. tejto 
zmluvy v sídle kupujúceho a zaplatiť zaň v lehote splatnosti faktúry dohodnutú kúpnu cenu 
pri dodržaní povinností zo strany predávajúceho podľa tejto zmluvy, 
b) zaobchádzať s predmetom zmluvy v súlade s pokynmi predávajúceho a zabezpečiť 
podmienky pre jeho správnu prevádzku (v zmysle podmienok záručného listu 
predávajúceho), 
c) vzniknutú poruchu okamžite oznámiť servisnému odd. predávajúceho s následnou 
písomnou požiadavkou vo forme reklamácie na realizáciu záručného servisného zásahu. 
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Článok VIII. 
Zodpovednosť za vady tovaru 

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa ustanovenia § 422 až § 441 Obchodného 
zákonníka. 
2. V zmysle § 430 Obchodného zákonníka záručná doba neplynie po dobu, po ktorú 
kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci. 
3. Pri vadnom plnení má kupujúci právo od predávajúceho požadovať odstránenie vád 
tovaru, resp. právnych vád alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny podľa 
Obchodného zákonníka, a tiež má právo od zmluvy odstúpiť v zmysle čl. XI . tejto zmluvy. 

Článok IX. 
Záručná doba 

/ . Záručná doba je: 7 rokov alebo 150.000 km, prvé tri roky bez obmedzenia km 

2. V prípade oznámenia vady (poruchy) v záručnej dobe vyplní kupujúci reklamačný 
protokol a predávajúci zabezpečí bezplatný odvoz tovaru. V reklamačnom protokole 
bude uvedené nasledovné: dátum dodania tovaru, číslo dodacieho listu, kód výrobku, 
popis vady, akým spôsobom navrhuje kupujúci reklamáciu vybaviť (§ 436 
Obchodného zákonníka) a všetky ďalšie skutočnosti potrebné pre odstránenie 
poruchy. Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí servisný zásah do 24 hodín počas 
záruky. 

3. Kontaktné osoby pre servisný zásah predávajúceho podľa čl. 1 tejto zmluvy: 
Autorizované servisné stredisko predávajúceho, tel/fax: 0484711311, e-mail: 
m.bulla@rnotor-car.sk, kontaktná osoba: Miroslav Bulla 

4. Predávajúci neručí za škody spôsobené neodborným zásahom alebo neodbornou 
manipuláciou zo strany kupujúceho alebo tretej osoby a za iné škody, ktoré nemajú 
pôvod v povahe dodávky. 

Článok X. Zmluvné pokuty 

1. V nrínade. že nredávaiúci nedodrží termín dodávkv dohodnurv v článku III. bode 2. 
Teito zmluw. má kunuiúci nrávo účtovať nredávaiúcemu zmluvnú nokutu vo vvške 
30 eur za každv začatv tvždeň omeškania nredmetu nlnenia. nričom vvška zmluvnei 
nokutv bude odnočítaná z celkovej faktúry za dodávku podľa tejto zmluvy, s čím 
predávajúci súhlasí. 

2. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry vystavenej predávajúcim po odovzdaní 
predmetu zmluvy do užívania kupujúcemu, má predávajúci právo požadovať od 
kupujúceho úhradu úrokov z omeškania, a to vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý 
deň omeškania. 
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Článok XI. Odstúpenie od zmluvy 

1. Dodanie vadného tovaru alebo jeho nedodanie v rozsahu podľa čl. II bodu 1. tejto 
zmluvy 

2. alebo nedodanie v dohodnutom termíne podľa čl. III. bodu 2. tejto zmluvy, je 
podstatným porušením zmluvy. Kupujúci má v tomto prípade právo odstúpiť od 
zmluvy. 

3. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak vozidlo v dobe záruky 
vykazuje závažné vady alebo opakujúce sa vady alebo neodstrániteľné funkčné 
nedostatky. 

4. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný odovzdať predávajúcemu tovar 
definovaný v čl. II vtákom stave, vakom mu bol protokolárne odovzdaný s 
prihliadnutím na obvyklú mieru opotrebenia, a to oproti povinnosti predávajúceho 
vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu. Predávajúci je povinný nahradiť 
kupujúcemu aj nevyhnutné výdavky spojené s odstúpením od zmluvy. 

5. Predávajúci má právo od zmluvy odstúpiť, ak kúpna cena podľa tejto zmluvy nebola 
zaplatená ani po jeho druhej písomnej upomienke doručenej kupujúcemu. V tomto 
prípade má kupujúci povinnosť tovar vrátiť a zaplatiť predávajúcemu nevyhnutné 
výdavky spojené s odstúpením od zmluvy. 

6. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia jeho písomného 
vyhotovenia druhej zmluvnej strane, a v prípade nemožnosti doručenia dňom, kedy sa 
zásielka z pošty vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľná. 

7. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete zmluvy neviaznu žiadne ťarchy a iné právne 
povinnosti, ktoré by bránili kupujúcemu v užívaní predmetu zmluvy. V prípade 
nepravdivosti tohto vyhlásenia, sa toto považuje za podstatné porušenie zmluvy a 
kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy a predávajúci zodpovedá za všetku škodu, 
ktorá vznikla kupujúcemu v dôsledku takéhoto nepravdivého vyhlásenia. 

Článok XII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných 
číslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

2. Pri podstatnom porušení zmluvy má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo od tejto 
zmluvy odstúpiť podľa čl. XI. tejto zmluvy. 

3. Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zo súvislostí s ňou vzniknutých 
budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak sa zmluvné strany 
nedohodnú, každá zo zmluvných strán má právo riešiť vec súdnou cestou. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka SR a súvisiacimi právnymi predpismi. 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ust. § 5a ods. 1 a ods. 4 zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, sa 
v prípade tejto zmluvy jedná o povinne zverejňovanú zmluvu. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
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7. Účinnosť táto zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle 
ust. § 47a Občianskeho zákonníka doplneného zákonom č. 546/2010 Z. z. 

8. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy v súlade a v rozsahu podľa 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov, nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva. Zmluvné strany 
súhlasia s jej zverejnením v plnom rozsahu. 

9. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá 
kupujúci a dve predávajúci. 

10. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že 
zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a že nebola uzavretá v tiesni, ani za inak 
nápadne nevýhodných podmienok. 

11. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti 
(záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia 
tejto povinnosti bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná. 
V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná 
strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo 
písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane a tým 
nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

V , dňa :. 

Za kupujúceho: 

V .Á..̂ .V--""/̂  dňa: J i 3 • a o ' 3 

Za predávajúceho: JUDr. Katarína Filipova 

Vntnr.CarBaaskáBygtric^jpoUr.o 
JČfttQrj^vwýP r e <fo a s e m s 
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