
Kúpna zmluva č. Z20171858_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Smilno
Sídlo: Smilno 194, 08633 Smilno, Slovenská republika
IČO: 00322571
DIČ: 2020624661
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: +421 544798202

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TORNO, s.r.o.
Sídlo: Jiráskova 15, 08501 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 31718841
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: +421544725642

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup osobného motorového vozidla
Kľúčové slová: motorové vozidlo, auto, preprava osôb
CPV: 34110000-1 - Osobné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Osobné motorové vozidlo na prepravu osôb a batožiny: Citroen Berlingo Multispace VTi 120 XTR alebo ekvivalent

•
 

Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ nevedel technicky dostatočne presne opísať požadované parametre auta, 
použil názov a parametre presného typu a značky auta. To znamená, že dodávateľ je oprávnený dodať ekvivalent 
auta s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami a výbavou.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Objem motora cm3 1599

Výkon motora kW 88

Počet prevodových stupňov ks 5

Emisná norma typ EURO 6

Objem batožinového priestoru l 2400

Objem palivovej nádrže l 60

Počet dverí ks 5

Počet miest na sedenie ks 5

Spotreba paliva v meste l / 100 km 8,3
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Spotreba paliva mimo mesta l / 100 km 5,4

Maximálna rýchlosť km / hod. 175

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Palivo Benzín

Prevodovka Manuálna

Farba karosérie Biela

Pneumatiky vo výbave Sada zimných R16 + sada letných R16

Havarijné poistenie Minimálne 1 rok v cene

Asistenčné služby 24/7 v EU aj SR Minimálne 8 rokov

Výbava 1 časť
EPS + ASR + ABS + REF + AFU, detekcia podhustenia 
pneumatík, elektricky ovládané predné okná, tempomat s 
obmedzovačom rýchlosti, indikátor zmeny prevodového stupňa,

Výbava 2 časť
 Elektricky ovládané, vyhrievané a sklopné spätné zrkadlá, 
automatická dvojzónová klimatizácia, peľový filter, LED diódy pre 
denné svietenie, predné hmlovky + prídavné osvetlenie zákrut

Výbava 3 časť
 Samostatné otváranie okna zadných výklopných dverí, svetelný a 
dažďový senzor, dymové okná vzadu, lišty vo farbe karosérie, 
strešné nosiče, spodný kovový kryt motora na nespevnené cesty

Výbava 4 časť
 3 samostatné sedadlá v druhom rade s nastaviteľným sklonom 
operadla, výškovo nastaviteľné opierky hlavy, osvetlenie interiéru a
batožinového priestoru, odkladacia polica pod strechou

Výbava 5 časť Zadný parkovací asistent, ťažné zariadenie, gumené rohože, 
povinná výbava, rezerva, 2xkľúče.

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Servis musí byt začatý najneskôr do 1 hodiny od zavolania, vrátane poskytnutia náhradného vozidla minimálne v tej istej 
triede, na čas do opravenia vozidla.

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Obec: Smilno
Ulica: Smilno 194

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

31.01.2017 10:22:00 - 13.04.2017 10:23:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
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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: 11 490,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 13 789,00 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 18.04.2016, 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 18.04.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 19.01.2017 11:08:00

Objednávateľ:
Obec Smilno
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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