
Kúpna zmluva č. Z201838902_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Komárno
Sídlo: Nám. gen. Klapku 1, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 00306525
DIČ: 2021035731
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: HELORO s.r.o.
Sídlo: Medená 5, 81102 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31413391
DIČ: 2021027525
IČ DPH: SK2021027525
Číslo účtu: SK2311000000002924892597
Telefón: +421357740860

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Osobné motorové vozidlá pre potreby MsÚ
Kľúčové slová: Osobný automobil, Osobné motorové vozidlo, Motorové vozidlo na prepravu osôb
CPV: 34115200-8 - Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb; 60000000-8 - Dopravné 

služby (bez prepravy odpadu); 34110000-1 - Osobné automobily
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia CLEVER  1.6 TDI 85kW  5°MP

2. Osobné motorové vozidlo Škoda Superb Ambition 2,0 TDI 110 kW, 7°AP

Položka č. 1: Osobné motorové vozidlo Škoda Octavia CLEVER  1.6 TDI 85kW  5°MP

Funkcia

Nové nepoškodené osobné motorové vozidlo na prepravu osôb a batožiny na pozemných komunikáciách.

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod
pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s 
ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Osobné motorové vozidlo v kvalite Škoda Octavia 
CLEVER 1.6 TDI 85kW 5°MP - farba Béžová 
Cappuccino metalíza

ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Dĺžka 4 670 mm

Šírka 1 814 mm
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Výška 1 461 mm

Rázvor 2 686 mm

Rozchod vpredu / vzadu 1 549 / 1540 mm

Objem batožinového priestoru min. / max. 590 / 1580 L

Palivo diesel

Počet valcov 4; in line

Objem motora 1 598 cm3

Zdvih 80,5 mm

Maximálny výkon 85,00 kW

Maximálny točivý moment 250 Nm / 1750 - 3200 1 /min Nm / 1 / min

Kompresný pomer 16,2 +/- 0,25

Exhalačná norma Euro 6

CO2 emisie - kombinované 109 g/km

Celková hmotnosť 1 898 kg

Zaťaženie strechy 75 kg

Maximálna rýchlosť 205 km/h

Zrýchlenie 1 - 100 km / h 10,2 s

Objem palivovej nádrže 50 l

Spotreba - mesto 4,7 l / 100 km

Spotreba - mimo mesta 3,8 l/100 km

Spotreba kombinovaná 4,1 l/100 km

Základná výbava musí obsahovať Interiér EXTRA

- Disky DENOM z ľahkej zliatiny 7J × 17" (225/45 R17)

- CLIMATRONIC – dvojzónová automatická klimatizácia

- Tempomat

- Parkovacie senzory vpredu a vzadu

-
Navigačný systém AMUNDSEN s 8" farebným dotykovým 
displejom, hlasovýmovládaním, USB a SD slot, SmartLink+, 
WLAN, online služby na 1 rok s mapami Európ

- 8 reproduktorov

- Komfortné telefonovanie s Bluetooth

- Trojramenný multifunkčný kožený volant na ovládanie rádia a 
telefónu

- Maxi DOT – plnegrafický displej palubného počítača

- Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

- Elektricky sklopné, nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné 
zrkadlás osvetlením nástupného priestoru

- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2 sklopné kľúče)

- Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou, senzorom polohy
a Safe systém

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

- Halogénové predné svetlomety s LED denným svietením

- Predné hmlové svetlomety

- LED zadné svetlá

- ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, 
XDS+, TPM, multikolíznej brzdy (MKB) a funkcie Prefill

- Airbagy vodiča a spolujazdca s deaktiváciou

- Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu

- Kolenný airbag vodiča
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- Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča, 
spolujazdcaa troch miest vzadu

- Asistent rozjazdu do kopca

- Start&Stop systém

- LIGHT AND RAIN ASSIST – svetelný a dažďový senzor

- FRONT ASSIST – výstraha pred kolíziou a podpora núdzového 
brzdenia

- Vyhrievanie predných sedadiel

- JUMBO BOX s nastaviteľnou lakťovou opierkou vpredu

- Zadné sedadlo nedelené, operadlo delené a sklopné

- Príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek na zadných 
sedadlách systémomISOFIX a pásom TopTether

- Schránka na okuliare

- Výškovo nastaviteľné predné sedadlá s bedrovými opierkami

- Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí lakované vo farbe 
karosérie

- Vnútorné spätné zrkadlo so senzorom vlhkosti

- Dáždnik pod sedadlom spolujazdca

- Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km(platí tá z podmienok, 
ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzeniapočtu kilometrov)

- Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík

- Predĺžená záruka na 5 rokov / 100 000 km (platí tá z podmienok, 
ktorá nastane skôr, prvé 2r. bez obmedzenia počtu km)

Poskytuje pomoc servisným vozidlom:
na mieste poruchy (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.

Doplnková výbava Full LED svetlomety s AFS, s LED denným svietením a výsuvné 
integrované ostrekovače svetlometov

- TOP LED zadné svetlá

- Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním

- Chrompaket (lemovanie bočných okien chrómové, Liftback/Combi)

Farba Béžová Cappuccino metalíza

Interiér Čierny (HA)

Poistenie motorového vozidla musí zahŕňať - havarijné poistenie

- - povinné zmluvné poistenie

- - poistenie finančnej straty

- - VWFS asistent

- - poistenie čelného skla

- - poistenie pneumatík

- - poistenie náhradného vozidla

- - úrazové poistenie vodiča pre prípad smrti

Položka č. 2: Osobné motorové vozidlo Škoda Superb Ambition 2,0 TDI 110 kW, 7°AP

Funkcia

Nové nepoškodené osobné motorové vozidlo na prepravu osôb a batožiny na pozemných komunikáciách.

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný 
názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod
pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s 
ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.
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Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Osobné motorové vozidlo v kvalite Škoda Superb 
Ambition 2,0 TDI 110 kW, 7°AP - farba Sivá Business 
metalíza

ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Dĺžka 4 861 mm

Šírka 1 864 mm

Výška 1 468 mm

Rázvor 2 841 mm

Rozchod vpredu / vzadu 1 584 / 1 572 mm

Objem batožinového priestoru min. / max. 625 / 1 760 L

Palivo diesel

Počet valcov 4; in line

Objem motora 1 968 cm3

Zdvih 95,5 mm

Maximálny výkon 110,00 kW

Maximálny točivý moment 340 Nm / 1750 - 3000 1/min Nm / 1 / min

Kompresný pomer 16,2 +/- 0,25

Co2 emisie - kombinované 114 g / km

Pohotovostná hmotnosť so šoférom min. 1 560 kg

Pohotovostná hmotnosť o šoférom max. 1 733 kg

Celková hmotnosť 2.133 kg

Užitočná hmotnosť s vodičom 648 kg

Zaťaženie strechy 100 kg

Maximálna rýchlosť 217 km/h

Zrývhlenie 0 - 100 km / h 9,2 s

Objem palivovej nádrže 66 L

Spotreba - mesto 5,2 l / 100 km

Spotreba mimo mesta 3,9 l / 100 km

Spotreba - kombinovaná 4,4 l / 100 km

Farba motorového vozidla Sivá Business metalíza

Farba interiéru čierna (LA)

Základná výbava Interiér Active

- Disky ORION z ľahkej zliatiny 6,5J × 16" (215/60 R16)

- ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB

- Airbag vodiča a spolujazdca (airbag spolujazdca s deaktiváciou)

- Hlavové a bočné airbagy vpredu a vzadu

- Kolenný airbag vodiča

- Predné hmlové svetlomety

- Zadné svetlá s technológiou LED

- EU paket – FRONT ASSISTANT, elektro‑mechanická parkovacia 
brzda,kontrola tlaku v pneumatikách

- Rádio BOLERO s 8" farebným dotykovým displejom, ICC,USB 
SmartLink+ a SD slot

- Komfortné telefonovanie s Bluetooth

- Trojramenný multifunkčný kožený volant na ovládanie rádia a 
telefónu

- Climatronic – dvojzónová automatická klimatizácia
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- Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu s detskou poistkou

- Parkovacie senzory vzadu

- Vyhrievané predné sedadlá

- Maxi DOT – plnegrafický displej palubného počítača

- LIGHT ASSISTANT (COMING HOME, LEAVING HOME, TUNNEL
LIGHT)

- Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

- Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2 sklopné kľúče)

-
Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým 
stmavovaním,vnútorné spätné zrkadlo s automatickým 
stmavovaním

- Nástupné prahové lišty vpredu a vzadu

- Asistent rozjazdu do kopca

- Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla

- Dažďový senzor

- Manuálne nastaviteľné bedrové opierky na predných sedadlách

- Výškovo nastaviteľné predné sedadlá

- Tónované sklá

- ISOFIX – príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek vzadu

- Lakťová opierka s odkladacou schránkou JUMBO BOX

- Schránka na okuliare

- Súkromné tiesňové volanie – Emergency Call

- Interiér Ambition

- Disky TRITON z ľahkej zliatiny 6,5J × 17" (215/55 R17)

- Bi‑xenónové svetlomety s funkciou AFS, s LED denným 
svieteníma výsuvné integrované ostrekovače svetlometov

- Predné hmlové svetlomety s Corner funkciou

- LANE ASSISTANT – asistent v jazdných pruhoch

- BLIND SPOT DETECTION – kontrola mŕtveho uhla

- Parkovacie senzory vpredu

-
Navigačný systém AMUNDSEN s 8" dotykovým displejom, 
mapovépodklady Európy na SD karte, USB a SD slot + online 
služby na 1 rok

- Komfortné telefonovanie s Bluetooth a hlasovým ovládaním

- Parkovacia kamera

- KESSY – systém bezkľúčového odomykania, zamykania a 
štartovania

- Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou a náklonovým 
senzorom

- Odistenie opierky zadného sedadla z batožinového priestoru

- Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

- Lakťová opierka JUMBO BOX vrátane displeja vzadu so 
zobrazením času

- Chrómovaná lišta okolo bočných okien, chrómový rámik a mriežka 
chladiča

- Zadná lakťová opierka s možnosťou vytvorenia otvoru do 
batožinového priestoru

- Osvetlenie vnútorných kľučiek dverí a osvetlenie priestoru na nohy 
vpredu

-
LED paket vonkajší – vonkajšie osvetlenie (zadné LED svetlá – top
variant,LED osvetlenie registračnej značky vzadu a LED osvetlenie
nástupného  priestoru Boarding Spots)
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- Bezplatný servis na 5 rokov / 100 000 km

Poskytuje pomoc servisným vozidlom:
- na mieste poruchy (porucha navozidle, 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.

- Vyberateľná LED lampa

Doplnková výbava Adaptívny tempomat s obmedzovačom rýchlosti (do 160 km/h)

- Vyhrievanie predných a zadných sedadiel

- Rezerva na oceľovom disku (neplnohodnotná) + zdvihák + kľúč na 
kolesá (bez Tyre Fit)

Poistenie motorového vozidla musí zahŕňať - havarijné poistenie

- - povinné zmluvné poistenie

- - poistenie finančnej straty

- - VWFS asistent

- - poistenie čelného skla

- - poistenie pneumatík

- - poistenie náhradného vozidla

- - úrazové poistenie vodiča pre prípad smrti

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Predĺžená záruka na 4 roky do 120000 km + doživotná garancia Mobility Premium.

Vrátane servisných úkonov spojené so základnou údržbou vozidla na 4 roky/120000 km v autorizovanom servise maximálne 
25 km od miesta plnenia.

Povinná výbava v zmysle platnej legislatívy SR a doklady v slovenskom jazyku: preberací protokol, návod na obsluhu vozidla, 
servisná knižka, platný doklad o záručných podmienkach, platné osvedčenie o evidencii vozidla, certifikát o zhode.

Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca vozidiel.

V prípade ak bude zistené pri preberaní, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, 
objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neodobrať.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Objednávkovom formulári sa bude považovať 
zapodstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy a možnosť vrátenia 
predmetu plneniana náklady dodávateľa.

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

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..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, 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 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

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 2 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Strana 6 z 8 



Podmienky leasingu a celkovej ceny za predmet obstarania - 20% akontácia - splatná po uzatvorení zmluvy, zostávajúca časť 
v rovnomerných mesačných splátkach na obdobie 60 mesiacov.

Odberateľ môže odmietnuť prevzatie vozidla, ak zistí pri preberaní vadu.

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: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.09.2018 13:28:00 - 05.10.2018 13:28:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: cely predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 51 468,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 19.09.2018 14:38:03

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

Strana 7 z 8 



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