KUPNA ZMLUVA č
~
.
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisova
§ 45 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva")
l.

ZMLUVNÉ

STRANY

1. Kupujúci:
Názov:
Gerium
Sídlo:
Pri trati 47, 821 06 Bratislava
IČO:
317 555 34
Telefón: 02/40240114
Mobil:
0905 473 211
Kontaktná osoba: Ing. Peter Stano
e-mail: cembova@gerium.sk.stano@gerium.sk
za organizáciu je oprávnený konať PhDr. Miroslava Čembová,
Bankové spojenie:
ČSOB, číslo účtu: 25832663/7500
ďalej len" kupujúci"

riaditeľka

a

2. Predávajúci:
MOTOR P ARTNER,s.r.o
Sídlo:
Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava
IČO:
35694866
DIČ:
2020340432
IČ DPH:
SK2020340432
Štatutárny orgán:
Ing. Roman Hollý
Bankové spojenie:
TATRA BANKA SK82 1100 0000 002625730440
Spoločnosť zapísaná: 22.07.1996
ďalej len" predávajúci"

Preambula
Kúpna zmluva je výsledkom prieskumu trhu vykonaného kupujúcim ako verejným obstarávateľom
v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení na obstaranie zákazky podľa § 9 ods. 9 s názvom "Nákup viacmiestneho
osobného motorového vozidla pre zariadenie Gerium."
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

'" IČO: 31 755534 '" DIČ: 2020957081 '" Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Bratislava, č.ú.:258326é317500
'" Tel.: 02/40240 III '" Fax: 02/40240122
'" E-mail: cembova@gerium.sk; riaditel.gerium@chello.sk

II. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je dodanie viacmiestneho osobného motorového vozidla značky Citroen, typ
Jumpy2,OHDi 128k L2 Seduction, VIN kód: VF7XDAHZ4DZ050346
, rok výroby: 2014 (ďalej "predmet plnenia") predávajúcim a prevzatie predmetu plnenia a
zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny kupujúcim.
[Presnú identifikáciu predmetu plnenia doplní uchádzač. Podrobná
prílohu Zmluvy. Predmet plnenia bude presne zodpovedať obsahu
v súlade so špecifikáciou stanovenou vo výzve.]

špecifikácia bude tvoriť
víťaznej ponuky, a bude

III. Cena a platobné podmienky
1.

Kupujúci zaplatí predávajúcemu za riadne dodaný predmet plnenia kúpnu cenu (ďalej "kúpna
cena"), ktorá presne zodpovedá obsahu víťaznej ponuky nasledovne:

1.

viacmiestne osobné motorové
vozidlo (kombi), zn.
9 miest

14158,33

2831,67

16990

1x

2.

Kupujúci neposkytuje za predmet plnenia zálohu ani nijaké preddavky z kúpnej ceny.

3.

Podkladom k vystaveniu a úhrade faktúry bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí
predmetu plnenia podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. Predávajúci zašle kupujúcemu
faktúru v dvoch vyhotoveniach do 10 dní odo dňa prevzatia predmetu plnenia kupujúcim.

4.

Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať

nasledovné náležitosti:

obchodné meno predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne,
jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
bankové spojenie predávajúceho (názov a adresa banky predávajúceho, SWIFT kód),
číslo bankového účtu (v rámci EÚ aj v tvare IBAN),
názov kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne kupujúceho
a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,
poradové číslo faktúry,
dátum dodania predmetu plnenia, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu
vyhotovenia faktúry,
dátum vyhotovenia faktúry,
množstvo a druh dodaného tovaru,
základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavyarabaty,
ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej
cene,
_
sadzbu dane, údaj o oslobodení od dane alebo v prípadoch, ak predávajúci neuplatňuje na
faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením
príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,
výšku dane spolu v mene EUR,
OTO
OTO

IČO: 31 755534 OTO DlČ: 2020957081 OTO Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Bratislava, č.ú.:25832663/7500
Tel.: 02/40240 II l OTO Fax: 02/40240122
OTO E-mail:
cembova@gerium.sk; riaditel.gerium@chello.sk
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celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
číslo a názov zmluvy,
kód klasifikácie produkcie (Cľ'V): 34111100-9 - polododávky (automobil kombi).

°

5. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry bude 3 dní od j ej doručenia kupujúcemu.
6. Peňažný záväzok kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy
príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu predávajúceho.

bude

splnený

dňom odpísania

IV. Miesto plnenia
Gerium, Pri trati 47, 821 06 Bratislava
V. Termín plnenia
Predmet plnenia musí byť riadne dodaný v lehote do 30.dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
VI. Záručná doba
Záručná doba za dodaný tovar bude min. 24 mesiacov a začne plynúť dňom jeho riadneho
odovzdania kupujúcemu.
VII. Servisné podmienky a garancie
Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť odstránenie vád a porúch do 1 týždňa od nahlásenia vady, alebo
poruchy vozidla kupujúcim, pričom opravy vád a porúch je predávajúci povinný počas celej
záručnej doby zabezpečovať bezodplatne.
VIII. Sankcie za porušenie zmluvy, úrok z omeškania a náhrada škody
1. Za omeškanie predávajúceho s riadnym dodaním predmetu plnenia má kupujúci nárok na
sankciu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania. Omeškanie s riadnym dodaním
predmetu plnenia trvajúce viac ako 60 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy
a oprávňuje kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.
2. Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na zaplatenie úroku
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

IX. Záverečné ustanovenia
l. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej
republike.
2. Meniť alebo doplňať text tejto zmluvy ajeho príloh je možné možno len formou písomných
dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
•
3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinnýrn alalebo
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alalebo vykonateľnosť ostatných
"" IČO: 31 755534,," DIČ: 2020957081 "" Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Bratislava, č.ú.:2583266317500
"" Tel.: 02/40240111 "" Fax: 02/40240122
"" E-mail: cembova@gerium.sk; riaditel.gerium@chello.sk
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ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako
zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné,
nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere
zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia zmluvy.
4. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek
zmenu ohľadne doručovania a to bezodkladne po tom, čo dôjde k takejto zmene. Pokiaľ sa
z dôvodu oneskoreného alebo nevykonaného oznámenia o zmene miesta doručovania nepodarí
včas a riadne doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, považuje sa deň neúspešného pokusu o
opakované doručenie písomnosti za deň doručenia písomnosti druhej zmluvnej strane so
všetkými právnymi dôsledkami pre dotknutú zmluvnú stranu.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle,
ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok, zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pred jej podpísaním prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
7. Zmluva je vyhotovená
obdrží predávajúci.

v štyroch rovnopisoch,

z ktorých tri rovnopisy obdrží kupujúci

8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:

Príloha
Príloha
Príloha

Č.
Č.
Č.

l:
2:
3:

Špecifikácia - opis predmetu plnenia
Servisná knižka vozidla
Návod na užívanie vozidla

V Bratislave, dňa.

O~·De;,

GERIUM
Pri trati 47
821 06
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1-0/7
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a jeden

v
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CITROEn
MOTOR PARTNER,
Panónske

S.r.O.

cesta 22. 851 04 Bratislava 5

IČO 35694866

,-..

28.07.2014

Spoločnosť

31.07.2014

Kontaktná

r~"no predojcv

František Hupka

Adresa

,-..

rcl pnb;cu

+421 263 534444

Ulica, číslo,

e m.,:1 predojcu

predaj@motorpartner.sk

IČO klíenta

ICITROEN

.;.:'

predaj@motorpanner.sk

Gerium
osoba

I

o

,421263534444

In9' Peter Stano

Sídlo

Pri trati 47,

PSČ,

obec

821 06 Bratis/ava 214
31755534

tel. klienta

0905473211

e-meil

stano@gerium.sk

klienta

Jumpy 2.0 HDi 128k L2 Seduction
TECHNI(o<A

CHARAKTERISTIKA

Zd",htwy objom

1997

MMum.,)!tty L.rutloM:1

r~•••m.lny

moment v Nm

vykon • kw EHK

eEf pri ot Imln

320' 2000

IDIN) pn Ol/min

941128: / 35CO

Typ mOlota

I/Z~OI.,

Poéet valcov

od

Emisná

r"Ofma

Objem

pallVO<lej
nádne

v rade

Euro 5

IU

80

Spotreba . m~sto
Spoeeba

.

8,2

miMO

mesta

6.3

S"", ••.be - mbo
Emi»e C02

0,*",

Farba

Béiová GOLDEN WHITE

7.0

19/1<m)

183

b.'olinov<!ho p, es 'o'u [dm31

Caluoeoie

5n

Ve/úr JOCASTE

SERIOVA WBAVA
Vclorocc

<,IÚncn;"

10<"'1'"

vody v nadržl I Denne svetlom,,1V I Predne svetlomety

/ Indi~tor

rczc rvnc koleso / Attbao vod~~ .' ABS , brzdowm
f !·v.tlCb "'Iw.ll,,,,

.>o" .•I-aCld n,,-,,pnuleno

,,::>úlu,a;:.dc3• rnožnostcu

deaktivá<~

'J.,ládan!\ a whroevane soätné ukadl~
odkladeoa

l.• atermkké

riadenia

Palubny poÓt3Č / Impulzné otvár"nle

Pozdlzne

oodhustenia

do hmly / Manuálna

uzamknvtic

o ~kovo

okna ,polujaz.dca

I Tlačidlo

Elektrickv na.tav~erné

vozidla ori rc.z.i!\l!de I C"ntr.lnc

nastavitl.fnv

I Elektrick"

volant

uzarnknuua

II

I Plnohodnotne

I Octektor POdhustenia

oneumallk

/

I Indikátor vody v o.llNollei nádtti / Airbao

pneumatík

klimatizácia s klimatizovanoo

čelné sklo pre verzle kombill

I Automatické

I

do hmly / ESP / AirbaQ sooluiaadca

I 2 úclwtv ISOFIX / ImobiltzOr. transoond~rom

oásu vodic;o / ESP i Detekror

/ Pr e dné svetlomerv

..dl rán ka pred .ooluiaukom

Elektro-hvdraulic:ký ocsdňovač

.">I,,nto'"

schránkou

ored sooluiazdcom,

uz.amvkanle • diarkowm

ovládané

k;,bln~ / Dvojsedečkx

clcktnckv

vyhrievané sPätné ,",adlA / UzamvkaternÁ

a whrievané
spolujazdca

.oätné

I

Sie(

ov~"daním I Otáčkomer

zrkadla / Manuálna
II

batoiinOllom

I

klimatizá<ia

priestore

I

/ Zodnc

CPOOOQ99/1/

2014/

\

\1I.)n,

CITROEn
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dvere whnevané

presklené

sooluiazdca

s alrbaoom

modulovatelné

ZÁKLADNÁ

/ Posuvné

okienka v 2. rade / Tónované

dvere + whrievané

Zadné krldlové presklené

sooluiazdca

s preklop.enlm

CENNíKOVÁ

I

skla / Pevné bočné okna v 3. rade / Orváratcľné

okno + stierač / Bočné ochranné

2. rad sedadiel

/ Pravé bočné posuvné

Iwberatelnvl

[išrv karosérie

: Z-rntestna oreklooitelná

dvere presklené

I

I Vvškovo

nastavaelné

lavica s individualnvmi

bočné posuvné
sedadlo

vodiča

ooeradlami

I

okna v 2. rade /
Dvoisedačka

+ sedadlo

Easv Entrv

Zadný stierač

29217,60€

CENA

PRíPLATKOVÁ VÝBAVA
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PREDPOKLADANÝ DÁTUM DODANIA

VOZIDLA

CPOOO099/1 /2014/
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ICENOVÁ PONUKA č. CP000099/
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I ROZMERY

>

za záujem O značku

Ešte raz Vám ďakujeme

CITROEN

a dúfame.
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naplnila

Vaše očakávania.

Náš
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rodiny

tejto cenovej
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Citroen.

S úctou

MOTOR PARTNER, s.r.o.
AUTORIZOVANY

PREDAJCA

CITROEN

~
CITAO@
MOTOR PARTN
Pan6nska cesta 22, 8 1
Tel.: 02/6353 7777
ICO: 35694866, IC O
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