
Kúpna zmluva č. Z201917641_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: NOVOVITAL
Sídlo: Hlavné námestie 7, 94035 Nové Zámky, Slovenská republika
IČO: 34014721
DIČ: 2020143191
IČ DPH: SK2020143191
Číslo účtu: SK85 0200 0000 0000 2453 1172   
Telefón: 0915751993

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
Sídlo: Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31319459
DIČ: 2020314472
IČ DPH: SK2020314472
Číslo účtu: SK17 1100 0000 0026 8200 0049
Telefón: +421905230420

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nový osobný automobil
Kľúčové slová: Nový osobný automobil s pohonom 4x4
CPV: 34110000-1 - Osobné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nový osobný automobil s pohonom 4x4

Funkcia

služobné vozidlo

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Výška mm 1660

Rozchod kolies  vpredu mm 1586

Šírka mm 1882

Rozchod kolies vzadu mm 1576

Šírka vrátane vonkajších  zrkadiel mm 2087

Svetlá výška mm 193/191

Rázvor náprav mm 2791

Dĺžka mm 4697

Objem batožinového priestoru l 720

Prevádzková hmotnosť kg 2352

Objem palivovej nádrže l 60

užitočná hmotnosť kg 475
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maximálna rýchlosť km/h 194

zrýchlenie 0-100 k/h s 10

spotreba -mesto l/100km 6,7

spotreba- mimo mesto l/100km 5,1

spotreba kombinovaná l/100km 5,6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Motor

2 TDI 110 kW , typ :vznetový turbo, počet valcov : 4, zdvihový 
objem: 1968 cm3, Vŕtanie x zdvih (mm) 81,0 x 95,5,Stupeň 
kompresie : 16,2 , Max. výkon kW(k) ot min-1:110(150)/3500-4000 
,

-

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) :340/1750-3000, Plnenie 
:elektronicky riadené vysokotlakové vstrekovaním systémom 
common-rail, Mazanie :tlakové obežné s plnoprietokovím čističom 
oleja,

Palivo motorová nafta

Pohon
pohon 4 X všetkých štyroch kolies so samočinným elektronickým 
rozdelovaním točivého momentu medzi nápravy viaclamelovou 
kvapalinovou spojkou

- spojka : dve souosé spojky, mokré, viaclamelové, 
elektrohydraulicky ovládané

-
prevodovka : automatická sedemstupňová DSG s možnosťou 
manuálneho  radenia Tiptronic, Prevodové stupne : I-3,562 
II-2,526III-1,586 IV-0,938V-0,722 VI-0,688VII-0,574 Z-2,788,

- stály prevod :   I-4,733 II-3,944

Podvozok predná náprava - zavesenie MacPherson so spodnými 
trojuholníkovými ramenami a priečnym zkrutným stabilizátorom

- zadná náprava - viacprvkové zavesenie s podélným a priečnymi 
ramenami a priečnym zkrutným stabilizátorom

- odpruženie : vinutými pružinami s teleskopickými tlmičmi, vzadu s 
tlmičmi zvonka pružín

- Brzdy : kvapalinové dvojokruhové, diagonálne prepojené s 
podtlakovým posilňovačom

- Brzdy vpredu : kotúčové, s kotúčom s vnútorným chladením a 
jednopiestovými plávajúce  strmene

- Brzdy vzadu : kotúčové

- Parkovacia brzda : elektromechanická na zadné kolesá

- Riadenie : hrebeňové priamočinné  s elektromechanickým 
posilovačom

- Kolesá :7J × 19" leštené

- Pneumatiky : 235/50 R19

Karoséria : päťdverová, päťmiestna

Výbava Live PLUS

-
Disky TRIGLAV z ľahkej zliatiny 7J × 19" (235/50 R19)ESC 
vrátane vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB, 
TMP, HHC

- Airbag vodiča a spolujazdca, spolujazdca s deaktiváciouHlavové 
airbagy a bočné airbagy vpreduKolenný airbag vodiča

- FRONT ASSIST, elektronická parkovacia brzdaPEDESTRIAN 
MONITOR – ochrana chodcov

- Full LED hlavné svetlomety s AFS,LED hmlové svetlomety s 
CORNER funkciou,LED zadné svetlomety

-
Trojramenný multifunkčný kožený volant na ovládanie rádia a 
telefónu, Bluetooth, vyhrievaný volant s podvolantovým riadením 
DSG prevodovky

- CLIMATRONIC – dvojzónová automatická klimatizácia
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- Rádio BOLERO s 8" dotykovým displejom, SmartLink+, hlasové 
ovládanie, ICC

- Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s osvetlením 
nástupného priestoru

- Vyhrievanie predných sedadiel

- KESSY – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie

- Adaptívny tempomat do 160 km/h

- Alarm so Safe systémom

- Parkovacie senzory vpredu a vzadu

- Vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmavovaním

- BLIND SPOT DETECT – kontrola mŕtveho uhla

- SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B‑stĺpika

- Maxi DOT – farebný

- Parkovacia kamera

- Svetelný a dažďový senzor

- Lakťová opierka vpredu

- Výsuvné ostrekovače svetlometov

- Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním

- Odkladacie schránky pod prednými sedadlamiOsvetlenie 
batožinového priestoru s vyberateľnou lampou a Cargo elementmi

- Vkladané tkané koberce vpredu a vzaduNástupné prahové lišty 
vpredu a vzadu

- Chrómovaný ovládač mriežky výduchov ventilácie a orámovania

- Bezpečnostné svetlá vo výplniach predných dverí

- Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

-
Sieťový program (1× horizontálna, 2× vertikálna sieť)Odkladacia 
sieťka na stredovej konzole na strane spolujazdcaDáždnik v 
predných dverách (vodič a spolujazdec

- Ochrana hrán predných a zadných dverí

- Odkladacia schránka v stredovej konzole pred radiacou pákou; 
uzatvárateľná,osvetlená s dekórom

- Osvetlenie priestoru na nohy vpredu a vzadu

- lakťová opierka vzadu s držiakmi na nápoje

- Tyre Fit – súprava na opravu pneumatíkEmergency Call – 
súkromné tiesňové volanieCare Connect na 1 rok

- Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km

- Doživotná Garancia Mobility PremiumPoskytuje pomoc servisným 
vozidlom na mieste poruchy

- záruka na (porucha na vozidle,chýbajúce PHM, defekt pneumatiky,
zabuchnuté/stratené kľúče, vybitá batéria,zámena paliva),

- odtiahnutie vozidla, prípadne služby – náhradnú dopravu, 
požičanie náhradného vozidla, ubytovanie pre posádku a i.

- Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou

-
Navigačný systém AMUNDSEN s 8" dotykovým displejom, mapy 
Európy,SmartLink+, hlasové ovládanie, ICC, WLAN + online služby
na 1 rok

- Elektrické otváranie a zatváranie piatych dverí s virtuálnym 
pedálom

- Virtuálny kokpit

- Ambientné osvetlenie interiéru, Dekor – Zebra Flow Black Emboss

- Vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou a automatickým stmavovaním

- Strešný nosič strieborný
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- Chrómované lišty okienDekoračná lišta Dark Waves

- Otočný spínač svetiel chrómový, chrómovaný rámček kľučiek dverí

- AUTO LIGHT ASSIST - automatické prepínanie diaľkových svetiel

- DRIVING MODE SELECT - voľba jazdného profilu  4x4 Off road 
funkciou

- panoramatické strešné okno

- poťah sedadiel : suedia/koža/umelá koža

- rozpoznávanie dopravných značiek

Farba vozidla hnedá magnetic metalíza

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Vozidlo musí spĺňať všetky požiadavky a normy potrebné pre prihlásenie v SR a musí mať všetky potrebné povolenia na 
prevádzku po pozemných komunikáciách SR, vrátane technického preukazu.

2. Dodávateľ musí poskytovať záručný aj pozáručný servis na uvedené vozidlo.

3. V kúpnej cene je zahrnutá kompletná dodávka predmetu zákazky vrátane všetkých súvisiacich služieb a prác (doprava na 
miesto plnenia, odskúšanie, odovzdanie dokladov na riadne užívanie, vrátane zaškolenia ).

4. Lehota dodania maximálne do 2 týždňov od uzavretia zmluvy.

5. Objednávateľ požaduje od dodávateľa vyrozumenie o termíne dodania tovaru najmenej 1 pracovný deň vopred.

6. Dodávateľ do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy zašle e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa obchodnú značku a 
typ ponúknutého vozidla, jeho technickú špecifikáciu, resp. prospekt. Kontaktná osoba objednávateľa posúdi doklady a 
dokumenty predložené dodávateľom a najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa ich doručenia oznámia dodávateľovi 
(e-mailom), či predložené doklady a dokumenty preukazujú splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v 
zmluve.

7. Ak dodávateľ nedodá predmet kúpy v lehote podľa bodu 4 tejto zmluvy (do 2 týždňov), má objednávateľ právo uplatniť si 
voči dodávateľovi nárok na (t.j. požadovať od dodávateľa) zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,01% z celkovej kúpnej ceny, 
za každý, aj začatý deň omeškania. Zmluvné strany prehlasujú, že takto dohodnutú výšku zmluvnej pokuty považujú za 
primeranú. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že objednávateľ má popri nároku na zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej 
vety, právo požadovať aj náhradu celej škody, ktorá objednávateľovi vznikla porušením povinnosti/-í dodávateľa.

8. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak predmet kúpy má vady, ktoré ho robia nespôsobilým na 
dohodnuté alebo obvyklé užívanie, prípadne ak dodatočne vyjde najavo, že dodávateľ nie je jediným alebo výlučným 
vlastníkom prevádzaného vozidla, alebo že predmet kúpy bol nadobudnutý z nepoctivých zdrojov, alebo ak policajný resp. iný 
podobný orgán zistí alebo má podozrenie, že predmet kúpy pochádza z trestnej činnosti a v dôsledku toho toto vozidlo zaistí 
alebo ak dodatočne vyjde najavo, že predmet kúpy je zaťažený právami tretích osôb.

9. Kúpnu cenu uhradí objednávateľ dodávateľovi na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví a doručí objednávateľovi. 
Splatnosť faktúry do 30 dní po dodaní predmetu zákazky.

10. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

11. Ak niektorý z použitých parametrov, identifikuje konkrétny typ vozidla, alebo vozidlo konkrétneho výrobcu, objednávateľ 
umožní nahradiť takéto vozidlo ekvivalentným vozidlom  pod podmienkou, že ekvivalentné vozidlo alebo ekvivalentné 
technické riešenie bude spĺňať totožné technické,   úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na 
zabezpečenie účelu, na ktoré je uvedené vozidlo určené.

12. Za ekvivalent sa považuje taký predmet zmluvy, ktorý spĺňa všetky požadované parametre a požiadavky bez výnimky, 
alebo disponuje lepšími parametrami, ako je požadované v technickej špecifikácií predmetu zákazky. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo, neprevziať ponúkaný ekvivalent v prípade, ak dodaný ekvivalent nebude v súlade s technickou špecifikáciou
predmetu zákazky a tým odstúpiť od zmluvy.

13.  Predmet zmluvy (vrátane všetkých súčastí) musí byť originál, nový, nepoužívaný, nevystavovaný, neopravovaný. Všetky 
doplnky a výbava musí byť originál - do-montované výbavy , doplnky atď. nie sú akceptovateľné.

14. Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 3 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy.

15.  Objednávateľ posúdi parametre ponúkaného predmetu zákazky a max. do 3 pracovných dní odo dňa doručenia technickej
špecifikácie oznámi dodávateľovi (elektronicky), či ponúkaný predmet zmluvy:

-preukazuje splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve alebo
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- nepreukazuje splnenie niektorej z požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a objednávateľ vyzve 
dodávateľa na ich doplnenie / opravu / úpravu a zároveň určí lehotu na ich splnenie

16.Dodanie osobného motorového vozidla ktorého technické vlastnosti nebudú zhodné s údajmi uvedenými v Kúpnej zmluve, 
ako aj poskytnutie záruky a služieb ktoré nebudú zhodné s údajmi uvedenými v Kúpnej zmluve, bude objednávateľ považovať 
za porušenie povinnosti dodávateľa podstatným spôsobom s následným odstúpením objednávateľa od Kúpnej zmluvy.

17.  Objednávateľ požaduje predložiť do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy písomne alebo elektronicky (napr. sken 
originálu dokladu- v prípade nejasností si objednávateľ vyhradzuje právo požiadať dodávateľa o predloženie originálneho 
dokladu v papierovej podobe) doklad preukazujúci, že vozidlo na účely kúpy poskytne dodávateľ, ktorý je autorizovaným 
predajcom alebo sprostredkovateľom výrobcu, so zabezpečením záručného servisu autorizovaným servisom na území  SR.

18. Objednávateľ požaduje predložiť do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy zoznam prevádzkových kvapalín a mazív, ich 
predpísané množstvo vo vozidle, s predpísanými náhradami a zameniteľnosťou. Pri mazivách a olejoch uviesť špecifikáciu 
API, SAE predpísaných výrobcom.

19. Nevyhnutnou súčasťou predmetu zákazky bude: potvrdený preberací protokol, návod na obsluhu vozidla v slovenskom 
jazyku, platný doklad o záručných podmienkach, COC - vyhlásenie o zhode s typovým schválením ES, 2 kľúče, technický 
preukaz k vozidlu, návod na údržbu v slovenskom jazyku, servisná knižka, výbava a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej 
špecifikácie a všetky ostatné potrebné dokumenty poskytované výrobcom k predmetu zákazky.

20. V kúpnej cene bude zahrnutá kompletná dodávka predmetu zákazky vrátane všetkých súvisiacich služieb a prác (doprava,
odskúšanie, odovzdanie dokumentov na riadne užívanie poverenej osobe objednávateľa), okrem prihlásenia do evidencie, 
ktoré si objednávateľ zabezpečí vo vlastnej réžií.

21. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný prevziať reklamovaný predmet zmluvy v sídle objednávateľa na vlastné 
náklady.

22. Podkladom pre fakturáciu je preberací protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, vyhotovený po dodaní a prevzatí 
motorového vozidla. V protokole musí byť uvedené o. i. typ, značka a model vozidla, sériové číslo karosérie, resp. motora 
,zoznam skutočne dodávanej požadovanej doplnkovej výbavy, počet najazdených kilometrov ku dňu odovzdania, zoznam 
odovzdávaných dokladov (tech. preukaz., potvrdenie o zhode,...).

23.Ak faktúra nebude obsahovať všetky údaje podľa § 74 ods. 1 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
znení neskorších predpisov. resp. nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti 
dodávateľovi na doplnenie (prepracovanie) a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej (prepracovanej) 
faktúry objednávateľovi.

24.Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie vozidla ak pri prevzatí vozidla zistí vadu, poškodenie zapríčinené 
prepravou alebo ak predmet zmluvy nebude zodpovedať technickej špecifikácii požadovanej objednávateľom.

25.Objednávateľ požaduje servis osobného automobilu v okrese  Nové Zámky

26.  Uvedené podmienky majú prednosť pred obchodnými podmienkami a cenníkmi dodávateľa.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Nové Zámky
Ulica: Hl. námestie 7

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.06.2019 10:00:00 - 20.06.2019 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000
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3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 27 499,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 32 998,80 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 06.06.2019 11:38:02

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

Dodávateľ:
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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