KÚPNA ZMLUVA
na dodanie motorového vozidla zn. Mercedes
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Zmluvné strany
Kupujúci:
Národná banka Slovenska
so sídlom:
zastúpená:

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:

30844789

(ďalej aj „kupujúci“)
a
Predávajúci:
Motor-Car Bratislava , spol. s r.o.
so sídlom:
Štatutárny orgán:

Tuhovská 5, 831 07 Bratislava

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

35 828 161

(ďalej aj „predávajúci“)

Čl. I
Predmet zmluvy
1.1

1.2
1.3
1.4

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu motorové vozidlo značky Mercedes a objednávateľ sa ho zaväzuje prevziať
a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu. Súčasťou predmetu zmluvy je aj poskytovanie bezplatného servisu dodaného
motorového vozidla v zmysle čl. IV.
Záväzok uvedený v bode 1.1 sa vzťahuje na 1 ks nového motorového vozidla zn Mercedes vo výbave a vo farbe
stanovenej kupujúcim, (ďalej aj ako „motorové vozidlo“), ktorého špecifikácia tvorí Prílohu č..1 tejto zmluvy.
Súčasťou štandardnej výbavy motorového vozidla je: návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, servisná knižka,
osvedčenie o evidencii vozidla.
Vozidlo bude dodané už zaregistrované na dopravnom inšpektoráte na nového majiteľa Národnú Banku Slovenska
opatrené štátnymi poznávacími značkami.
Čl. II
Dodacie podmienky a lehota

2.1

Predmet zmluvy uvedený v článku I. bude dodaný kupujúcemu predávajúcim do šiestich mesiacov od podpisu zmluvy.

2.2
2.3

Predávajúci včas oznámi kupujúcemu pripravenosť vozidla k odovzdaniu a prebratiu a to písomne na email
zoltan.takac@nbs.sk
Vozidlo bude odovzdané v Bratislave, Imricha Karvaša 1.
Čl. III
Povinnosti kupujúceho

3.1
3.2

Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy do 5 dní od vyrozumenia predávajúcim o pripravenosti vozidla na
odovzdanie.
Súčasťou preberacieho konania bude preberací protokol, ktorý musí zodpovedať špecifikácii z Prílohy č. 1 a ktorý obe
zmluvné strany potvrdia podpisom.
Čl. IV
Záruka

4.1

4.2

4.3

Predávajúci sa zaručuje, že predmet zmluvy je prvotriedneho vyhotovenia z prvotriednych materiálov, že počas celej
záručnej doby bude spôsobilý na dohodnutý, inak obvyklý účel a že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
Záručná doba je stanovená v zmysle technických parametrov predmetu zmluvy, uvedených v servisnej knižke v dĺžke 4
roky (maximálne však do 120 000 km/l vozidlo) a začína plynúť dňom odovzdania – prevzatia predmetu zmluvy. Záruka na
karosériu proti prehrdzaveniu je 10 rokov a na farbu minimálne 4 roky.
Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví vada materiálu, prác alebo výrobná vada, je predávajúci povinný v primeranej
lehote poškodené diely opraviť alebo vymeniť, a to bez úhrady. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za vady, ktoré
boli spôsobené neodbornou obsluhou a údržbou.
Súčasťou záruky v zmysle čl. 4.1 je bezplatný servis motorového vozidla v intervaloch stanovených výrobcov vrátane
spotrebovaného materiálu.
Čl. V
Cena

5.1
5.2

5.3
5.4

Dohodnutá cena bez DPH za predmet zmluvy ako výsledok verejného obstarávania je v Prílohe č. 1, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
V cene dodaného motorového vozidla je zahrnutá bezplatná údržba a ošetrenie vozidla (výmena predpísaných náplní
a náhradných dielov – podľa predpisu garančných prehliadok v servisnej knižke a s nimi súvisiaca práca) na dobu 4 rokov
/ 120 000 km podľa toho, čo nastane skôr. Bezplatná údržba predpísaná spoločnosťou Motor – Car Bratislava, spol. s.r.o.,
znamená údržbu na danom type vozidla presne podľa rozsahu prác, vrátane poskytnutia k tomu potrebných náhradných
dielov (motorový olej, olejový filter a predfilter, brzdová kvapalina, chladiaca kvapalina, sviečky) s výnimkou pohonných
hmôt. Servis bude zabezpečený minimálne v stredisku v Bratislave.
V cene vozidiel podľa Prílohy č. 1 sú započítané všetky náklady spojené s dopravou vozidiel do miesta odovzdania.
Predávajúci dohodnutým cenám uvedeným v Prílohe č. 1 tejto zmluvy uplatní DPH podľa všeobecne záväzného právneho
predpisu platného v čase fakturácie.

Čl. VI
Platobné podmienky
6.1

6.2
6.3

Predávajúci vystaví faktúru na zaplatenie kúpnej ceny do 15 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu
tejto zmluvy kupujúcim . Kupujúci do 14 dní odo dňa doručenia faktúry zaplatí dohodnutú cenu bezhotovostným prevodom
na účet predávajúceho. Za deň zaplatenia faktúry sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho.
Predávajúci nie je oprávnený od kupujúceho požadovať zálohovú platbu ani preddavok na kúpnu cenu.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov, resp. nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vyhotovená, kupujúci ju vráti
predávajúcemu na prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia prepracovanej faktúry
kupujúcemu.
Čl. VII
Zmluvné produkty

7.1
7.2

7.3

Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania úhrady faktúry, avšak v maximálnej výške 5% z fakturovanej sumy.
V prípade nedodania motorového vozidla uvedeného v článku I tejto zmluvy predmetu zmluvy postupom podľa článku II
tejto zmluvy si kupujúci vyhradzuje právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny uvedenej
v bode 5.1 za každý deň z omeškania, avšak maximálne 5% z kúpnej ceny.
Zaplatením zmluvnej pokuty predávajúcim, nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody.

Čl. VIII
Vlastnícke právo

8.1

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k motorovému vozidlu po úplnom zaplatení dohodnutej ceny podľa čl.V za dodané
motorové vozidlo uvedené v čl.I tejto zmluvy .
Čl. IX
Záverečné ustanovenie

9.1
9.2
9.3
9.4

9.5

9.6

9.7

Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť zmenené a doplnené iba a po dohode oboch zmluvných strán formou
písomných dodatkov. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy.
Ostatné právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Táto zmluva je v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých kupujúci dostane dve vyhotovenia a predávajúci dostane
jedno vyhotovenie.
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy jednaním o možnej dohode. V prípade
nedosiahnutia dohody je príslušným súdom pre riešenie sporu vecne a miestne príslušný súd v zmysle všeobecne
záväzný právnych predpisov.
Táto zmluva patrí medzi povinne zverejňované zmluvy (vrátane dodatkov zmlúv) podľa ustanovení § 5a zákona o
slobodnom prístupe k informáciám (zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s ustanoveniami § 1
ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a § 47a ods.1 Občianskeho
zákonníka (zákona č.40/1964 Zb v znení neskorších predpisov). Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy a faktúr
predávajúceho doručených kupujúcemu, pričom predávajúci tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby
(osoby konajúcej za predávajúceho) na zverejnenie jej údajov o tejto zmluve a vo faktúrach predávajúceho doručených
kupujúcemu, a to zverejnenie kupujúcim počas trvania jeho povinností podľa § 5a ods.1 a 6 a § 5b zákona o slobodnom
prístupe k informáciám; tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho.
Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci
je deň neskoršieho podpisu. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle
(internetovej stránke) kupujúceho (§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s § 1 ods.2 Obchodného zákonníka a
§ 5a ods. 1.6. a 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám).
Zmluvné strany (každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu, a že táto zmluva
nebola uzavretá za nevýhodných ani nevyhovujúcich podmienok pre žiadnu zmluvnú stranu. Súčasne zmluvné strany
(každá za seba) zhodne záväzne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, súhlasia
s ňou, zaväzujú sa ustanovenia tejto zmluvy plniť, pričom zmluvné strany na znak toho, že táto zmluva je určitá,
zrozumiteľná a zodpovedá ich slobodnej vôli, vlastnoručne podpísali túto zmluvu prostredníctvom svojich oprávnených
zástupcov.

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

Národná banka Slovenska

Meno:
Funkcia:

Motor – Car Bratislava, spol. s r.o.

Meno:
Funkcia:

Meno:
Funkcia:
V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve – „Špecifikácia požiadaviek na motorové vozidlo“
1. časť:
Osobné motorové vozidlo triedy E uvedené pod položkou č. 1 tabuľky č. 1 (1 ks).

Mercedes-Benz S 350 BlueTec 4 Matic
Cena za vozidlo 74 320.- euro bez DPH
Typ karosérie / rozmery
sedan long

áno

dĺžka v mm

5246

šírka v mm

1899

výška v mm

1496

rázvor v mm

3165

objem batožinového priestoru

510

miest na sedenie

5
Pohon, podvozok, kolesá

Dieselový motor (vznetový) - výkon v kW

190

Emisná norma

Euro 6

7 stupňová automatická prevodovka

áno

Pohon všetkých kolies (4x4)

áno

Disky z ľahkej zliatiny 7,5J x 17 (235/45R17)

245/55 R17
Bezpečnosť

Airbagy predné, bočné vpredu, hlavové vpredu a vzadu

áno

ABS so systémom rozdelenia brzdnej sily (EBV)

áno

Elektronický stabilizačný systém (ESC)

áno

Brzdný asistent (BAS)

áno

Systém kontroly trakcie (TCS, ASR)

áno

Systém regulácie preklzu (MSR)

áno

tretie brzdové svetlo

áno

parkovacia brzda s funkciou HOLD

Áno*

posilňovač riadenia s premenlivým účinkom

áno

Bi-xenónové adaptívne svetlomety s odbočovaním a ostrekovačmi

áno

Hmlové svetlomety s odbočovaním

áno

3 bodové bezpečnostné pásy výškovo nastaviteľné

áno

Predné a zadné hlavové opierky, výškovo nastaviteľné

áno

Výškovo a pozdĺž nastaviteľný volant

áno

Multifunkčný volant

áno

Systém rozpoznania únavy vodiča

áno

Asistent sledovania jazdného pruhu

áno

Adaptívny tempomat

áno

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

áno

Vnútorné spätné zrkadlo automaticky stmievateľné

áno

Stierače s dažďovým senzorom

áno

Dovieranie dverí

áno

Denné svetlá

áno

Centrálne uzamykanie s DO

áno

Alarm s kontrolou vnútorného priestoru

áno >
Ďalšie vybavenie

vyhrievané ostrekovače čelného skla

áno

Determálne sklá a elektrické roletky

áno

Tepelno a zvukovo izolačné sklá

áno

Elektronicky ovládané okná vpredu a vzadu

áno

Elektronicky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá

áno

Automatická 2- zónová klimatizácia

áno

Nezávislé kúrenie

áno

Elektronicky nastaviteľné sedadlá vpredu

áno

Vyhrievané predné sedadlá

áno

Ergonomicky tvarované komfortné sedadlá vpredu

áno

Stredová lakťová opierka s odkladacím boxom

áno

Bedrové opierky predných sedadiel - nastaviteľné

áno

Operadlá zadných sedadiel asymetricky delené

áno

Stredová opierka na zadných sedadlách

áno

Čalúnenie koža

áno

Sedadlo spolujazdca nastaviteľné zozadu

áno

Zadné sedadlá s vetraním

áno

Palubný počítač s farebným displayom

áno

Audiosystém CD a MP3

áno

Integrovaný systém bluetooth handsfree univerzálne rozhranie

áno

Rádionavigačný systém

áno

Multimediálna zásuvka pre USB

áno

Chladnička v kabíne vzadu

áno

Hasiaci prístroj v kabíne

áno

Multimediálna zásuvka pre iPod/iPhone

áno

12 V zásuvka v batožinovom priestore

áno
Farby exteriéru a interiéru

Metalický lak čierny – Magnetite black

Kód 183

Drevenný obklad Dark brown high-gloss eucaliptus wood trim

Kód č. 734

Poťahy sedadiel Black

Kód č. 201
Výbava nad rámec požiadavky NBS

Vzduchové pruženie AIRMATIC
Všetky svetlá/osvetlenie osadené technikou LED
Systém PRE-SAFE – preventívna ochrana cestujúcich
Výstražný systém na identifikáciu straty tlaku v pneumatikách

Poznámka:

*ADAPTIVE BRAKE s funkciou HOLD

