
Kúpna zmluva č. Z202212201_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:
Telefón: 035 2851 223, 035 2851 336

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MAGNUM Co., s.r.o.
Sídlo: Levická 1217, 95201 Vráble, Slovenská republika
IČO: 36519707
DIČ: 2020146887
IČ DPH: SK2020146887
Telefón: +421-905-682 695

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Služobné motorové vozidlo pre MsP
Kľúčové slová: motorové vozidlo
CPV: 34100000-8 - Motorové vozidlá; 34115200-8 - Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 

osôb; 34144000-8 - Motorové vozidlá na špeciálne účely; 60000000-8 - Dopravné služby 
(bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Služobné motorové vozidlo pre MsP

Funkcia

Služobné motorové vozidlo pre MsP v kvalite Dacia Duster

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie nového osobného motorového vozidla v kvalite Dacia Duster - Expression TCe 100 
ECO-G 4x2 - 1ks vrátane príslušenstva a výbavy s alternatívnym pohonom LPG, prevažne na mestské využitie. Za nové 
vozidlo sa považuje vozidlo, ktoré nebolo vyrobené skôr ako v januári 2022 a od jeho vyrobenia nebolo prihlásené do 
evidencie vozidiel v SR alebo inom štáte.

Verejný obstarávateľ požaduje dodanie tovaru prostredníctvom finančného lízingu s následným odkúpením predmetu lízingu 
za zostatkovú cenu. Finančný lízing po dobu trvania 48 mesiacov, 30 % akontácia, splácanie formou fixných rovnakých 
mesačných splátok, pričom súčasťou musí byť poistenie PZP a HP s pripoistením čelného skla na obdobie 4 roky.

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.

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 ks 1

Dĺžka motorového vozidla mm 4340

Šírka motorového vozidla vrátane spätných zrkadiel mm 2051

Zdvihový objem cm3 998
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Maximálny výkon kW pre benzín kW 67

Maximálny výkon kW pre  LPG kW 74

Počet ventilov ks 12

Počet prevodových stupňov - 6

Maximálna rýchlosť pre benzín km/h 165

Maximálna rýchlosť pre LPG km/h 167

Výška nezaťaženého vozidla vr. strešných líšt mm 1693

Predný nájazdový uhol ˚ 29

Prejazdový uhol ˚ 22

Zadný nájazdový uhol ˚ 29

Objem batožinového priestoru dm3 444

Objem batožinového priestoru l 477

Maximálny objem batožinového priestoru dm3 1477

Objem palivovej nádrže pre benzín L 50

Objem palivovej nádrže pre LPG L 48,8

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Palivo Benzín / LPG

Emisie CO2 (g/km) 145/126

Farba biela

Maximálny výkon 100

KW (k) 74 (100)

Pohon na LPG zabudovaný výrobcom vozidla

Vzdialenosť vlastného záručného a pozáručného servisu do 35 km od miesta plnenia

Prevodovka manuálna

Brzdy vpredu (ø v mm) kotúčové 280

Brzdy vzadu (ø) bubnové 9´´

Vzhľad -

- disky kolies z ľahkých zliatin 16´´ ORAGA

- vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe matného chrómu

- pozdĺžne strešné lišty v čiernej farbe

Aktívna a pasívna bezpečnosť -

- bočné airbagy pre predných a zadných cestujúcich

- ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdných síl (EBV) a 
brzdovým asistentom (AFU)

- Airgab vodiča a airbag spolujazdca

- Asistent rozjazdu do kopca

- Systém uchytenia ISOFIX na bočných sedadlách

Viditeľnosť a osvetlenie -

- LED denné svietenie

- predné hmlové svetlomety

- tónované sklá

- elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

Riadenie -

- Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

- palubný počítač

- ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa

- súprava optimálneho rýchlostného stupňa
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- režim Eco

- Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

- centrálne zamykanie

- výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

- deliteľné operadlo zadného sedadla v pomere 1/3 - 2/3

- zadné parkovacie senzory

- elektrické ovládanie zadných okien

- volant potiahnutý umelou kožou

- elektrické ovládanie predných okien, impulzné na strane vodiča

- manuálna klimatizácia

- centrálne zamykanie dverí s diaľkovým ovládaním v kľúči

Multimédiá -

- multimediálny systém Media Display

- zrkadlenie telefónu

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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 vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako 
vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

K vozidlu sa požaduje dodať 2 kľúče, technický preukaz, návod na obsluhu vozidla v slovenskom jazyku, platnosť dokladu o 
záručných podmienkach, platný certifikát o zhode a povinnú výbavu v zmysle platnej legislatívy SR.

Záruka na predmet zmluvy 3 roky odo dňa prevzatia predmetu plnenia alebo 100 000 najazdených km. Platí tá z podmienok, 
ktorá nastane skôr.

Dodávateľ vozidlo riadne prihlási na slovenské evidenčné číslo, ako držiteľ bude uvedený v osvedčení o evidencii 
objednávateľ. Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca.

Vprípade opravy väčšieho rozsahu presahujúceho dĺžku opravy 3 dni požaduje verejný obstarávateľ náhradný osobné vozidlo,

Pred odovzdaním tovaru je potrebné kontaktovať 3 dni vopred osobu, ktorá je zodpovedná za predmet obstarávania, 

Odovzdanie a prevzatie predmetu obstarávania sa uskutoční na základe protokolu o odovzdávaní a prevzatí predmetu zmluvy,
potvrdeného zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán.

V deň dodania predmetu plnenia, musí byť vozidlo riadne prihlásené na slovenskom evidenčnom čísle,  slovenský technický 
preukaz, návod na údržbu v slovenskom alebo českom jazyku, servisná knižka, povinná výbava v zmysle platnej legislatívy,

Súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného vozidla.

Ak objednávateľ zistí pri odskúšaní vadu, je oprávnený odmietnuť prevzatie vozidla.

Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa, uvedených v opisnom formulári, sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok Predmetom dodávky je iba nový automobil , v požadovanom vyhotovení 
schválenom na prevádzku na pozemných komunikáciách Slovenskej republiky .

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Strana 3 z 4 



Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Mestský úrad Komárno, Mestská polícia,Hradná 3692, 945 01 Komárno

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.11.2022 15:18:00 - 30.06.2023 15:17:00

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 elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 13 408,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 16 089,60 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202212201

V Bratislave, dňa 02.11.2022 09:38:01

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

Dodávateľ:
MAGNUM Co., s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202212201


Zákazka


Identifikátor Z202212201


Názov zákazky Služobné motorové vozidlo pre MsP


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/331299


Dodávateľ


Obchodný názov MAGNUM Co., s.r.o.


IČO 36519707


Sídlo Levická 1217, Vráble, 95201, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 27.10.2022 13:55:53


Hash obsahu návrhu plnenia y31R8EvytzytifodsizFy6topnMXle5p2cwB5Sfy4jE=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
DOC132.pdf (Technická špecifikácia)
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