
Kúpna zmluva č. Z202120400_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Sídlo: Štúrova 147, 94965 Nitra, Slovenská republika
IČO: 35960736
DIČ: 2022074186
IČ DPH: SK2022074186
Bankové spojenie: IBAN: SK5702000000003265444751
Telefón: 0376512750

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AUTO NITRA, spol. s r.o.
Sídlo: Hlohovecká 9, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 31423019
DIČ: 2020409204
IČ DPH: SK2020409204
Bankové spojenie: IBAN: SK5711110000001428123006
Telefón: 0903754902

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup úžitkových motorových vozidiel s nižšou hmotnosťou 2.2 BLUE HDi 165 (VAN - 
Valník 4dv. s predĺženou kabínou) -N1 - NA (DO 3 500 KG) - nové

Kľúčové slová: úžitkové motorové vozidlá, valník
CPV: 34100000-8 - Motorové vozidlá; 34144700-5 - Úžitkové vozidlá; 60000000-8 - Dopravné 

služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nákup úžitkových motorových vozidiel s nižšou hmotnosťou 2.2 BLUE HDi 165 (VAN - Valník 4dv. s 
predĺženou kabínou) -N1 - NA (DO 3 500 KG) - nové

Funkcia

Nákup nových úžitkových automobilov s nižšou hmotnosťou v počte 2 kusy s kabínou a valníkovou nadstavbou v 
požadovanom vyhotovení schválenom na prevádzku na pozemných komunikáciách SR (v zmysle zákona č. 725/5004 Z. z. v 
znení neskorších predpisov), a to iba od subjektov autorizovaných príslušným orgánom štátnej správy na dovoz a predaj 
príslušných vybraných značiek v Slovenskej republike.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Výkon motora kW 120

Zdvihový objem valcov cm³ 1 900 2 200

Dĺžka ložnej plochy valníka mm 3 000

Ložná šírka valníka mm 2 000

Užitočná hmotnosť kg 1 000

Celková hmotnosť kg 3 500

Emisie CO2 g/km 220

Palivová nádrž - objem liter 80
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Alternátor A 185

Počet sedadiel osoba 6

Požadovaná max hmotnosť brzdeného prívesu kg 2 500

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Prevodovka mechanická manuálna 6-stupňová

Pohon predný náhon

Zadná náprava jednoduché kolesá požaduje sa

Hliníková valníková nadstavba požaduje sa

Farba karosérie biela

Emisná norma EURO 6,3

Palivo nafta ( Diesel )

Imobilizér požaduje sa

Náhradný kľúč požaduje sa

Centrálne uzamykanie s diaľkovým ovládačom v kľúči

Zamknutie dverí pri rozjazde požaduje sa

Kľúč s dvomi tlačidlami centrálneho uzamykania

Autorádio s Bluetooth, USB, (bez prehrávača CD)

Výškovo nastaviteľné bezpečnostné opierky hlavy na všetkých sedadlách

Výškovo nastaviteľné trojbodové bezpečnostné pásy na predných sedadlách

ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdnej sily a asistenčným 
systémom bŕzd

Elektronický stabilizačný systém ESP s protipreklzovým systémom ASR

Systém kontroly trakcie na nespevnených cestách požaduje sa

Asistent pre rozjazd do kopca požaduje sa

Elektrické ovládanie predných okien požaduje sa

Airbag vodiča požaduje sa

Látkové čalúnenie čierne – ak nie z výroby, tak poťahy

Vrecká na predných dverách požaduje sa

Rezervné koleso plnohodnotné

Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané, vyhrievané

Dvojmiestne sedadlo spolujazdca so sklopným stredným operadlom

Ťažné zariadenie ( guľa ) požaduje sa

Cena ďalej zahŕňa:

- Povinnú výbavu

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Nové, doposiaľ nepoužité automobily

Vrátane dopravy na miesto plnenia - cena zahrnutá v ponukovej cene

Požaduje sa dodanie nových úžitkových automobilov s nižšou hmotnosťou v počte 2 kusy s predĺženou kabínou a valníkovou 
nadstavbou v požadovanom vyhotovení schválenom na prevádzku na pozemných komunikáciách SR (v zmysle zákona č. 
725/5004 Z. z. v znení neskorších predpisov), a to iba od subjektov autorizovaných príslušným orgánom štátnej správy na 
dovoz a predaj príslušných vybraných značiek Slovenskej republike. S vozidlom musí byť dodaný :

a)platný technický preukaz pre premávku na pozemných komunikáciách

b)návod na obsluhu a údržbu motorového vozidla v Slovenskom jazyku

c)servisná knižka

d)čestné vyhlásenie, že má v SR autorizovaný servis
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Požadovaná záruka – min. 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia oprávnenou osobou verejného obstarávateľa

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

Splatnosť faktúry 30 dní odo dňa doručenia faktúry obstarávateľovi.

Požaduje sa uviesť : meno priezvisko, telefón, e-mail kontaktnej osoby zodpovednej za dodávku požadovaného tovaru.

Parametre ponúkaných vozidiel musia byť minimálne také alebo lepšie, aké sú uvedené vo funkčnej a technickej špecifikácii 
OF a musí obsahovať výbavu požadovanú v technickej špecifikácii a v osobitných požiadavkách na plnenie v OF

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, 
patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve 
vyššími technickými parametrami.

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: Nitra
Obec: Nitra
Ulica: Štúrova č. 147

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.11.2021 07:00:00 - 17.01.2022 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
Požadované množstvo: 2,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 44 970,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 53 964,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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.
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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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120400

V Bratislave, dňa 02.11.2021 10:40:01

Objednávateľ:
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
AUTO NITRA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202120400


Zákazka


Identifikátor Z202120400


Názov zákazky Nákup úžitkových motorových vozidiel s nižšou hmotnosťou 2.2 BLUE HDi 165 (VAN -
Valník 4dv. s predĺženou kabínou) -N1 - NA (DO 3 500 KG) - nové


Verejný detail
zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/314157


Dodávateľ


Obchodný
názov AUTO NITRA, spol. s r.o.


IČO 31423019


Sídlo Hlohovecká 9, Nitra, 94901, Slovenská republika


Dátum a čas
predloženia 2.11.2021 7:12:13


Hash obsahu
návrhu plnenia 2o6xXP9cyRQD/sWpjtSWw5txRtEI6ziuZHjC+1HFhlA=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Ponuka Peugeot SK_8942.PDF (PEUGEOT BOXER VALNIK)
Ponuka Peugeot SK_8941.PDF (PEUGEOT BOXER VALNIK)










REGIONALNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NITRA A.S.



Štúrova 147



94965 NITRA



29.10.2021



Alena Tomášková



+    903 251 609 +421 902948421+421376933616 +421903754902



tomaskova@francetech.sk



Hlohovecká 9
94901  Nitra



FRANCE-TECH Nitra s.r.o.



Dátum:



PONUKA č. 8941



PEUGEOT BOXER VALNÍK DC 435 L4 2.2 BlueHDi 165k S&S Euro 6.3



Platnosť do: 29.11.2021



Vyhotovil:







 peter.krajcir@rsucnr.sk



Meno/Firma :



Adresa :



Kontakt.osoba :



Technické parametre:
Motor:



Prevodovka:



Zdvihový objem motora (cm3):



Výkon motora:



Točivý moment (Nm pri ot/m):



Objem nádrže (l):



Kombinovaná spotreba (l/100km):



Objem batožinového priestoru:



Emisie CO2 (g/100km)
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diesel



2179



370/1 750



90



6-st. manuálna



121 kw (165k)



7,1



186



Zápis v obchodnom registri : OS Nitra, odd. s.r.o., vložka č. 537/N



DIČ :
IČO: 31423019



2020409204



IČ DPH: SK2020409204



 Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá  Elektrické ovládanie predných okien (sekvenčné na
strane vodiča) Odkladacia polica pod strechou



 Otáčkomer Palubný počítač
 Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča Elektronický imobilizér
 Plnohodnotné rezervné koleso Tónované sklá
 Diaľkové centrálne uzamykanie s uzamykaním



odkladacích priestorov
 A B S



 ABS + AFU + ESP + ASR
 Airbag vodiča



 Akustická a vizuálna kontrola nezapnutého
bezpečnostného pásu vodiča



 Centrálne uzamykanie na diaľkové ovládanie



 Posilňovač riadenia



 Tempomat + obmedzovač rýchlosti



 Trojbodové bezpečnostné pásy s obmedzovačmi ťahu, s
pyrotechnickým predpínačom sily



 Nádrž 90l



 Zásuvka 12v



 Osovo nastaviteľný volant



 Sada pre fajčiarov (zapaľovač, popolník)



 Hill Assist:  Asistent rozjazdu do kopca



 Dvojmiestne sedadlo spolujazdca (1+2)



 Príprava kabeláže vzadu
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35 040.00



PRP0 - Biela Icy
35FX - Látka Darko Čierna



E U R



Farba laku a čalúnenia :



základná cena uvedenej verzie vozidla



Príplatková výbava konkrétneho vozidla (ak za 0 Eur, tak súčasťou sériovej výbavy)



RS03 0.00 E U RPlnohodnotné  rezervné koleso



RC59 600.00 E U RAutorádio FM + USB + DAB (digitálne rádio) + Bluetooth



RE01 1 680.00 E U RManuálna klimatizácia



Príslušenstvo:



OA-SA 0.00 E U RPov.vybava



Ťažné z 0.00 E U RŤažné zariadenie s montážou



Akciová zľava: -10 326.00



37 320.00Cenníková cena vrátane príplatkovej výbavy a príslušenstva



E U RPonúkaná cena vrátane príplatkovej výbavy s DPH



E U RPonúkaná cena vrátane príplatkovej výbavy bez DPH



26 994.00



22 495.00



E U R



E U R



Ceny, disponibilita a špecifikácia vozidla sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Disponibilita bude potvrdená v deň objednávky.



Pov.vybava
Ťažné zariadenie s montážou



0.00
0.00
0.00



Možnosť doobjednania príslušenstva:



Peugeot OPTIWAY - využite možnosť predĺženej záruky až na 8 rokov alebo servisnej zmluvy.



E U R
E U R
E U R



Táto ponuka nového vozidla bola vystavená autorizovaným predajcom nových vozidiel značky Peugeot pre
hore uvedeného odberateľa, ktorý je potenciálny záujemca o zakúpenie nového vozidla značky Peugeot pre
svoju vlastnú potrebu.













REGIONALNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NITRA A.S.



Štúrova 147



94965 NITRA



29.10.2021



Alena Tomášková



+    903 251 609 +421 902948421+421376933616 +421903754902



tomaskova@francetech.sk



Hlohovecká 9
94901  Nitra



FRANCE-TECH Nitra s.r.o.



Dátum:



PONUKA č. 8942



PEUGEOT BOXER VALNÍK DC 435 L4 2.2 BlueHDi 165k S&S Euro 6.3



Platnosť do: 29.11.2021



Vyhotovil:







 peter.krajcir@rsucnr.sk



Meno/Firma :



Adresa :



Kontakt.osoba :



Technické parametre:
Motor:



Prevodovka:



Zdvihový objem motora (cm3):



Výkon motora:



Točivý moment (Nm pri ot/m):



Objem nádrže (l):



Kombinovaná spotreba (l/100km):



Objem batožinového priestoru:



Emisie CO2 (g/100km)
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diesel



2179



370/1 750



90



6-st. manuálna



121 kw (165k)



7,1



186



Zápis v obchodnom registri : OS Nitra, odd. s.r.o., vložka č. 537/N



DIČ :
IČO: 31423019



2020409204



IČ DPH: SK2020409204



 Elektrické a vyhrievané spätné zrkadlá  Elektrické ovládanie predných okien (sekvenčné na
strane vodiča) Odkladacia polica pod strechou



 Otáčkomer Palubný počítač
 Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča Elektronický imobilizér
 Plnohodnotné rezervné koleso Tónované sklá
 Diaľkové centrálne uzamykanie s uzamykaním



odkladacích priestorov
 A B S



 ABS + AFU + ESP + ASR
 Airbag vodiča



 Akustická a vizuálna kontrola nezapnutého
bezpečnostného pásu vodiča



 Centrálne uzamykanie na diaľkové ovládanie



 Posilňovač riadenia



 Tempomat + obmedzovač rýchlosti



 Trojbodové bezpečnostné pásy s obmedzovačmi ťahu, s
pyrotechnickým predpínačom sily



 Nádrž 90l



 Zásuvka 12v



 Osovo nastaviteľný volant



 Sada pre fajčiarov (zapaľovač, popolník)



 Hill Assist:  Asistent rozjazdu do kopca



 Dvojmiestne sedadlo spolujazdca (1+2)



 Príprava kabeláže vzadu
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35 040.00



PRP0 - Biela Icy
35FX - Látka Darko Čierna



E U R



Farba laku a čalúnenia :



základná cena uvedenej verzie vozidla



Príplatková výbava konkrétneho vozidla (ak za 0 Eur, tak súčasťou sériovej výbavy)



RS03 0.00 E U RPlnohodnotné  rezervné koleso



RC59 600.00 E U RAutorádio FM + USB + DAB (digitálne rádio) + Bluetooth



RE01 1 680.00 E U RManuálna klimatizácia



Príslušenstvo:



OA-SA 0.00 E U RPov.vybava



Ťažné z 0.00 E U RŤažné zariadenie s montážou



Akciová zľava: -10 326.00



37 320.00Cenníková cena vrátane príplatkovej výbavy a príslušenstva



E U RPonúkaná cena vrátane príplatkovej výbavy s DPH



E U RPonúkaná cena vrátane príplatkovej výbavy bez DPH



26 994.00



22 495.00



E U R



E U R



Ceny, disponibilita a špecifikácia vozidla sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Disponibilita bude potvrdená v deň objednávky.



Pov.vybava
Ťažné zariadenie s montážou



0.00
0.00
0.00



Možnosť doobjednania príslušenstva:



Peugeot OPTIWAY - využite možnosť predĺženej záruky až na 8 rokov alebo servisnej zmluvy.



E U R
E U R
E U R



Táto ponuka nového vozidla bola vystavená autorizovaným predajcom nových vozidiel značky Peugeot pre
hore uvedeného odberateľa, ktorý je potenciálny záujemca o zakúpenie nového vozidla značky Peugeot pre
svoju vlastnú potrebu.
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