
1.1 

1.2 

KÚPNA ZMLUVA 
uzavretá podl'a § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako Obchodný zákonník) 

Kupujúci: 

Zapisaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Menom spoločnosti koná: 

l. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l , 
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
TATRA BANKA, a.s. Bratislava 
2620191900/1100 

Ing. Miroslav Stejskal 
predseda predstavenstva 

Ing. Martin Malaník 
člen predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Monika Keselá 

výkonná riaditeľka sekcie správy majetku 
technických: Ladislav Maderič 

(ďalej Jen kupujúci) 

Predávajúci: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH : 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 

Menom spoločnosti koná: 

vedúci odboru dopravy . 

Porsche Inter Auto Silovakia, spol. s r.o. 
Dolnozemská 7 
851 04 Bratislava 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l 
oddiel: Sro, vložka č. 2414/B 
31319459 
2020314472 
SK20203144 72 
TATRABANKA a.s. 
2682000049/11 oo 

Christian Reiter- konatel' spoločnosti 
Dr. Dušan Valihora - konatel' spoločnosti 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Igor Fecko 
technických: Ing. Radovan Jakubčík 

(ďalej len predávajúci) 
(ďalej spoločne aj ako zmluvné strany) 
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ll. 
PREDMET PLNENIA 

2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je výberové konanie a ponuka úspešného 
uchádzača zo dňa 15. 1 O. 2012. 

2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu motorové vozidlá značky: 

2.2.1 1 ks VW Passat 2,0 TDI6G BMT, v prevedení Highline, s výkonom 125 kW, 
2.2.2 1 ks VW Passat 2,0 TDI6G BMT, v prevedení Comfortline, s výkonom 125 kW, 
2.2.3 4 ks VW Passat2,0 TOJ DS6 BMT, v prevedení Comfortline, s výkonom 103 kW. 

Podrobný popis doplňujúcej výbavy obstarávaných vozidiel je uvedený v prílohe č. 1 
tejto zmluvy. 

(ďalej len tovar) 

2.3 Kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť mu dohodnutú 
kúpnu cenu. 

2.4 Súčasťou dodávky tovaru je i odovzdanie dokladov potrebných na prevzatie 
a používanie tovaru, ktoré sú uvedené v čl. IX., bode 9.3. 

Ili. 
ČAS A MIESTO A PLNENIA 

3.1 Predávajúci dodá kupujúcemu tovar podľa článku ll. do 31. 12. 2012. 

3.2 Pred dohodnutým časom plnenia predávajúci môže dodať tovar len so súhlasom 
kupujúceho. 

3.3 Miestom dodania tovaru je Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské 
nivy 59/A, Bratislava. 

IV. 
CENA 

4.1 Cena za dodávku tovaru v rozsahu článku ll. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a je doložená kalkuláciou predávajúceho. K cene bude fakturovaná sadzba 
DPH v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z . o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon o DPH). 

4.2 Cena za dodanie tovaru celkom podľa čl. ll. , bodu 2.2.1 je 26 925,00 € bez DPH 
(slovom dvadsaťšestlisícdeväťstodvadsaťpäť eur a OO centov}. 

Cena za dodanie tovaru celkom podl'a čl. ll., bodu 2.2.1 je 32 310,00 € s DPH 
(slovom tridsaťdvatisíctristodesať eur a OO centov). 

4.3 Cena za dodanie tovaru celkom podl'a čl. ll., bodu 2.2.2 je 24 499,17 € bez DPH 
(slovom dvadsaťštyritisícštyristodeväťdesiatdeväť eur a 17 centov). 

Cena za dodanie tovaru celkom podľa čl. l l., bodu 2.2.2 je 29 399,00 € s DPH 
(slovom dvadsaťdevät1isíctristodeväťdesiatdeväť eur a OO centov). 
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4.4 Cena za dodanie tovaru celkom podľa čl. ll., bodu 2.2.3 je 101 730,00 € bez DPH 
(slovom stojedentisícsedemstotridsať eur a OO centov). 

Cena za dodanie tovaru celkom podľa čl. ll., bodu 2.2.3 je 122 076,00 € s DPH 
(slovom stodvadsaťdvatisícsedemdesiatšesť eur a OO centov). 

v. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Právo na zaplatenie ceny tovaru vzniká predávajúcemu riadnym splnením svojho 
záväzku voči kupujúcemu. Záväzok predávajúceho voči kupujúcemu je splnený 
dodaním tovaru. Prevzatie tovaru kupujúci potvrdí v súlade s čl. IX tejto zmluvy. 

5.2 Cenu za dodanie tovaru uhradí kupujúci na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví 
a doručí kupujúcemu do 15 dní po prevzatí tovaru. 

5.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podl'a zákona o DPH a označenie čísla 
zmluvy podľa evidencie kupujúceho. Prílohou faktúry bude preberací protokol 
vystavený v súlade s čl. IX tejto zmluvy. 

5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 5.3, je kupujúci 
oprávnený vrátiť ju predávajúcemu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
kupujúcemu. 

5.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia kupujúcemu. 

5.6 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou zmluvnej ceny na základe predloženej 
faktúry si môže predávajúci uplatniť úrok z omeškania vo výške 1M Euribor + 2% p.a. 
za každý deň omeškania. 

Vl. 
ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

6.1 Predávajúci poskytuje na tovar záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa jeho dodania. 

6.2 Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád tovaru do 14 dní od 
uplatnenia reklamácie. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 

6.3 Ak sa ukáže, že vada tovaru je neodstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať do 12 
týždňov od zistenia tejto skutočnosti náhradný tovar bez vád, pričom predávajúci 
poskytne kupujúcemu bez zbytočného odkladu od zistenia tejto skutočnosti až do 
dodania náhradného tovaru bez vád bezodplatne náhradné vozidlo tej istej kategórie. 

6.4 Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia uplatní 
bezodkladne po jej zistení písomnou formou. 

6.5 Ďalšie vzťahy zmluvných strán týkajúce sa záruky za tovar, vád tovaru a nárokov 
z nich vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
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VIl. 
NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho dodaním a podpisom Preberacieho 
protokolu podl'a čl. IX., bodu 9.2 tejto zmluvy. Týmto okamihom naňho prechádza aj 
nebezpečenstvo škody na tovare. 

VIli. 
ZMLUVNÉ POKUTY 

8.1 Ak predávajúci nedodá tovar v termíne uvedenom v čl. 111., bode 3.1 (aj v prípade 
neprevzatia kupujúcim z dôvodu zistenia vady), môže si kupujúci uplatnit' zmluvnú 
pokutu vo výške 0,03% z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. 

8.2 Ak predávajúci v záručnej dobe nezačne s odstraňovaním vád tovaru v lehote podľa 
čl. Vl., bodu 6.2, môže si kupujúci uplatniť zmluvnú pokutu v minimálnej výške O, 1% 
zo zmluvnej ceny, za každý deň omeškania, maximálne však 10% zo zmluvnej ceny. 

8.3 Ak predávajúci neodstráni v záručnej dobe reklamovanú vadu tovaru v lehote 
dohodnutej podl'a čl. Vl., bodu 6.2, môže si kupujúci uplatnil' zmluvnú pokutu vo výške 
0,1% zo zmluvnej ceny, za každý deň omeškania, maximálne však 10% zo zmluvnej 
ceny. 

8.4 Za porušenie povinnosti podl'a čl. X, bodu 10.6 je predávajúci povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 333 €. 

IX. 
DODACIE PODMIENKY 

9.1 Tovar bude dodaný obvyklým spôsobom. 

9.2 Kupujúci potvrdí prevzatie tovaru podpisom Preberacieho protokolu osobou 
kupujúceho, oprávnenou rokovať vo veciach technických. 

9.3 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu aj náležitosti potrebné na jeho 
použitie: 

• osvedčenie o evidencii vozidla, 
• servisnú knižku a certifikát comformity vozidla, 
• manuál na obsluhu vozidla, 
• 2 kompletné sady kľúčov. 

x. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1 Nakol'ko spoločnost' Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. je povinnou 
osobou v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v platnom znení (ďalej len zákon o slobodnom prístupe k informáciám), zmluvné 
strany sú oboznámené s tým, že zmluva a daňové doklady súvisiace so zmluvou 
budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, 
objednávky a faktúry ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojich 
ust. § 5a a § 5b. 
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10.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s ust. § 47a 
ods. 1 Zákona 40/'1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

10.3 Pri plnení zmluvy je predávajúci povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám 
na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Ak predávajúci, resp. jeho 
subdodávatelia spôsobia v súvislosti s činnosťami , ktoré sú vykonávané v rámci 
plnenia predmetu zmluvy kupujúcemu škodu, predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu 
nahradiť túto škodu v plnom rozsahu. 

10.4 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných na území SR. 

10.5 Zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať alebo zrušiť len písomnou dohodou zmluvných 
strán, s výnimkou zákonných okolností umožňujúcich odstúpenie od zmluvy. 

10.6 Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje nedodržanie požadovaného termínu 
dodávky. 

1 O. 7 Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1, v ktorej je uvedená špecifikácia 
typu a doplňujúcej výbavy vozidiel, s uvedením čiastkových cien a celkovej ceny 
podľa štruktúry ceny. 

10.8 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre 
kupujúceho a dve vyhotovenia pre predávajúceho. 

10.9 Ak jedno alebo viaceré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa stanú úplne alebo 
čiastočne neúčinnými alebo nevykonateľnými, nebude tým dotknutá účinnosť alebo 
vykonateľnosť ostatných ustanovení. V takom prípade sa predpokladá, že namiesto 
neúčinného ustanovenia bolo dohodnuté také účinné ustanovenie, ktoré v právne 
prípustnom rozsahu zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia. To isté platí 
aj pre prípadné medzery v tejto zmluve. 

10.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, 
vážne, určite a zrozumitel'ne a ktorý nie je urobený v omyle a svojim obsahom alebo 
účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich 
zmluvná vol'nosť nie je obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej 
plnenie je možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na 
znak čoho k tejto zmluve pripájajú svoje podpisy. 

V Bratislave dňa . 

Kupujúci : 

g. Martin Malaník 
člen predstavenstva 
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V Bratislave dňa .... ... ........... . 

Predávajúci: 

Dr. Dušan Valihora 
konatel' 



Technická a cenová špecifikácia vozidiel Volkswagen Passat 
a ich doplňujúcej výbavy 

Typ: 
Volkswagen Passat 2,0 TDI6G BMT 125 KW /170 k 
výbava Highline, 6 st. prevodovka 

Doplňujúca výbava 

Farba vozidla: strieborná reflex metalíza 
Farba interiéru: čierna 
WXQ .Frequent Traveler" packet 
PSP .. Lane assist" 
PAD Adaptívny tempomat ACC s .. Front assist" 
ONA Bez označenia modelu a motora 
WXF BI-xenónové svetlomety s automat. natáčaním 
9ZI Bluetooth hands-free mobilné pripojenie 
PJ7 Disky z ľahkých zliatin 7,5 Jx17 .. Mineapolis" 
PXX Dynamická regulácia osvetlenia 
9Q4 Farebný počítač .. Prémium" 
7QM Integrované navigačné údaje- východná európa 
PNS Navigačný systém RNS 315 
7X5 Parkovací asistent .. Park assist" 
RGY Rádio RCD 310 pre navigač. systém RNS 315 
6M3 Sieť v batožinovom priestore 
3Y2 S lnečná roletka na zadnom okne 
PB2 Sedadlá vpredu 12 smerovo elektricky nastavitel'né 
Mechanické zabezpečenie Zeder (Construct) 
Koberce gumenné 
Sada povinnej výbavy 

Základná cena modelu: 
Cena doplňujúcej výbavy: 
Cena vozidla celkom: 
Poskytnutá zľava z ceny vozidla: 

31 800,00 € s DPH 
5 991 ,OO € s DPH 

37 791 ,00 € s DPH 
5 481 ,00 € s DPH 

Príloha č. 1 

Celková ponuková cena za vozidlo pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová 
sústava, a.s.: 32 310,00 € s DPH 

26 925,00 € bez DPH 

Typ: 
Volkswagen Passat 2,0 TOl 6G BMT 125 KW /170 k 
výbava Comfortline, 6 st. BlueMotion Technology 

Doplňujúca výbava 

Farba vozidla: strieborná reflex metalíza 
Farba interiéru: čierna 
PH2 Automatická dvojtónová klimatizácia .. Ciimatronic" 
WXQ .. Frequent Traveler" packet 
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PSP .,Lane assist" zachovania jazdného pruhu 
PAD Adaptívny tempomat ACC s .Front assist" 
ONA Bez označenia modelu a motora 
VXF Bi-xenónové svetlomety s automatickým natáčaním, LED denné svetlá, ostrekovače 

predných svetlometov 
9ZI Bluetooth hands-free 
PJ2 Disky z rahkých zliatin 7,0 Jx16 Alicante, pneu 225/55 R16 
904 Palubný počítač .. Premium" 
70M Integrované navigačné údaje - východná európa 
PM1 Multifunkčný 3-ramenný kožený volant, riadiaca páka, ručná brzda 
PNB Navigačný systém RNS 315 pre rád io RCD 310 
7X5 Parkovací asistent .,Park assist" 
RGY Rádio RCD 310 pre navigačný systém RNS 315 
6M3 Sieť v batožinovom priestore 
6XV Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky sklápateľné , s osvetlením okolia vozidla 
PW1 Vyhrievané predné sedadlá a ostrekovače čelného skla 
Mechanické zabezpečenie Zeder (Construct) 
Koberce gumenné 
Sada povinnej výbavy 

Základná cena modelu: 
Cena doplňujúcej výbavy: 
Cena vozidla celkom: 
Poskytnutá zľava z ceny vozidla: 

28 790,00 € s DPH 
5 595,00 € s DPH 

34 385,00 € s DPH 
4 986,00 € s DPH 

Celková ponuková cena za vozidlo pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová 
sústava, a.s. : 29 399,00 € s DPH 

24 499, 17 € bez DPH 

Typ: 
Volkswagen Passat 2,0 TOJ DS6 BMT 103 KW / 140 k 
výbava Comfortline, automat. BlueMotion Technology 

Doplňujúca výbava 

Farba vozidla : strieborná reflex metalíza 
Farba interiéru: čierna 
PH2 Automatická dvojtónová klimatizácia .. Ciimatronic" 
WXO ,.Frequent Traveler" packet 
PSP .. Lane assist" zachovania jazdného pruhu 
PAD Adaptívny tempomat ACC s .Front assist" 
ONA Bez označenia modelu a motora 
VXF Bi-xenónové svetlomety s automatickým natáčaním , LED denné svetlá, ostrekovače 

predných svetlometov 
9ZI Bluetooth hands-free 
PJ2 Disky z ľahkých zliatin 7,0 Jx16 Alicante, pneu 225/55 R16 
904 Palubný počítač "Premium" 
7QM Integrované navigačné údaje - východná európa 
PM1 Multifunkčný 3-ramenný kožený volant, riadiaca páka, ručná brzda 
PNB Navigačný systém RNS 315 pre rádio RCD 310 
7X5 Parkovací asistent .,Park assistu 
RGY Rádio RCD 310 pre navigačný systém RNS 315 
6M3 Sieť v batožinovom prostore 
6XV Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky sklápaterné, s osvetlením okolia vozidla 
PW1 Vyhrievané predné sedadlá a ostrekovače čelného skla 
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Mechanické zabezpečenie Zeder (Construct) 
Koberce gumenné 
Sada povinnej výbavy 

Základná cena modelu: 
Cena doplňujúcej výbavy: 
Cena vozidla celkom: 
Poskytnutá zľava z ceny vozidla: 

30 100,00 € s DPH 
5 595,00 € s DPH 

35 695,00 € s DPH 
5 176,00 € s DPH 

Celková ponuková cena za vozidlo pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová 
sústava, a.s.: 30 519,00 € s DPH 

25 432,50 € bez DPH 
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