
Kúpna zmluva č. Z202116788_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Spojená škola, Ostredková 10, Bratislava
Sídlo: Ostredková 10, 82102 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 53242726
DIČ: 2121318540
IČ DPH:
Telefón: 0903428569

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Motor-Car Bratislava spol. s r.o.
Sídlo: Tuhovská 5, 83107 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35828161
DIČ: 2020225482
IČ DPH: SK2020225482
Bankové spojenie: IBAN: SK1511000000002626740640
Telefón: 0905818844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup motorového vozidla – mikrobus
Kľúčové slová: Motorové vozidlo, mikrobus
CPV: 34100000-8 - Motorové vozidlá; 34115200-8 - Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 

osôb
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nákup motorového vozidla – mikrobus

Funkcia

Predmetom zákazky je nákup nového motorového vozidla - mikrobusu na prepravu minimálne 9 osôb vrátane miesta vodiča, a
to v súlade s požadovanou technickou špecifikáciou a osobitnými požiadavkami na plnenie stanovenými objednávateľom.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Objem motora cm3 1 900

Výkon motora kW 140

Počet miest na sedenie ks 9

Prevodovka stupeň 6

Objem palivovej nádrže liter 60

Bezplatný servis rok / km 4 / 100 000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Palivo: Nafta

Prevodovka: Automatická

Pohon kolies: Pohon všetkých kolies

Typ vozidla: Mikrobus
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Typ karosérie: H1L2

Emisná norma: EURO 6

Farba: Bezpríplatková

Interiér: Látkový čierny

Cena zahŕňa: Airbag vodiča a spolujazdca čelný

Cena zahŕňa: Airbag vodiča a spolujazdca okenný

Cena zahŕňa: Aktívny brzdový asistent

Cena zahŕňa: Asistent mŕtveho uhla

Cena zahŕňa: Asistent jazdy v jazdných pruhoch

Cena zahŕňa: Asistent rozjazdu do kopca

Cena zahŕňa: Parkovací asistent

Cena zahŕňa: Elektronický stabilizačný systém

Cena zahŕňa: Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Cena zahŕňa: Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov

Cena zahŕňa: LED adaptívne svetlomety

Cena zahŕňa: LED zadné svetlá

Cena zahŕňa: Tempomat

Cena zahŕňa: Osvetlenie výstupného priestoru

Cena zahŕňa: Vonkajšie spätné zrkadlá el. nastaviteľne , el. sklopné

Cena zahŕňa: Sedadlo vodiča komfortné , vyhrievané s bedrovou opierkou

Cena zahŕňa: Dvojsedadlo spolujazdca pevné

Cena zahŕňa: 3 miesta na sedenie v 1. rade za vodičom s lakťovými opierkami

Cena zahŕňa: 3 miesta na sedenie v 2. rade za vodičom

Cena zahŕňa: Zadné dvere výklopné

Cena zahŕňa: Zadné okno vyhrievané so stieračom

Cena zahŕňa: Bočné dvere za spolujazdcom posuvné s pevným oknom

Cena zahŕňa: Tepelnoizolačné sklá v celom vozidle

Cena zahŕňa: Sklá vzadu tmavé

Cena zahŕňa: Klimatizácia automatická

Cena zahŕňa: Multifunkčný volant výškovo a pozdĺžne nastaviteľný

Cena zahŕňa: Monitorovanie tlaku v pneumatikách

Cena zahŕňa: Rádio s navigáciou

Cena zahŕňa: Systém hands-free telefonovanie

Cena zahŕňa: Reproduktory vpredu a vzadu

Cena zahŕňa: Zásuvka na 12V v 2. rade vpravo aj vľavo

Cena zahŕňa: Kolesá 17 palcové

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov konkrétny 
výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, 
uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný 
ekvivalent.

2. Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné 
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky určený (viď rozhodnutie
Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

3. Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením by boli spojené 
ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.
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4. Dodávateľ oznámi Objednávateľovi do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvného vzťahu obchodnú značku a 
presný typ vozidla.

5. Celková cena za predmet zmluvy je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a vykonávacej 
vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Celková cena je maximálna, zahŕňajúca všetky náklady súvisiace s 
plnením predmetu zákazky (dodanie vozidla na miesto plnenia, clo, správne a iné poplatky).

6. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi zoznam kontaktných osôb zodpovedných za plnenie tejto zmluvy v 
rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, funkcia, e-mailovú adresu.

7. Dodávateľ je povinný predložiť Objednávateľovi doklad preukazujúci, že vozidlo na účely kúpy poskytne subjekt (predajca), 
ktorý je autorizovaným predajcom alebo sprostredkovateľom výrobcu, so zabezpečením záručného servisu autorizovaným 
servisom na území Bratislavského kraja (kópia dokladu).

8. Tovar bude dodaný obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Predmet zmluvy prevezme 
zodpovedný pracovník Objednávateľa v dohodnutom termíne, na dohodnutom mieste a v bezchybnom stave.

9. Dodávateľ sa zaväzuje, že dodaný tovar bude nový, nepoužitý, v štandardnej kvalite pre bežných užívateľov a bude spĺňať 
všetky funkčné a technické vlastnosti uvedené v tejto zmluve a je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej 
republike, resp. v rámci Európskej únie a vyhovuje platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym 
predpisom.

10. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar vrátane 2 kľúčov od vozidla, technického preukazu pre premávku na pozemných 
komunikáciách v Slovenskej republike, návodu na použitie a údržbu v slovenskom jazyku, servisnej knižky, povinnej výbavy 
vozidla v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek Objednávateľa.

11. Dodávateľ vykoná pred prevzatím vozidla pre oprávnenú osobu Objednávateľa bežnú inštruktáž o vlastnostiach a obsluhe 
dodaného vozidla.

12. Dodávateľ umožní oprávnenej osobe Objednávateľa vykonanie vizuálnej kontroly dodaného vozidla.

13. Dodávateľ je povinný predložiť Objednávateľovi doklad od výrobcu vozidla, že vozidlo spĺňa technické parametre 
požadované Objednávateľom a stanovené v opisnom formulári. Dodávateľ doklad predloží do 3 pracovných dní od uzavretia 
zmluvy. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie tovaru, ak preberaný tovar nespĺňa požadované kvalitatívne parametre. 
Dopravné náklady v takomto prípade znáša Dodávateľ.

14. Dodávateľ umožní Objednávateľovi vykonanie funkčnej skúšky všetkých ovládacích prvkov a funkcií vozidla, ktoré je 
možné vykonať v kľude alebo počas skúšobnej jazdy na území v okruhu do 10 km od miesta plnenia.

15. Dodávateľ zodpovedá za poškodenia príslušných zariadení, ktoré vznikli z dôvodu použitia predmetu zmluvy. Dôkaz o 
vzniknutom poškodení príslušného zariadenia, ktoré vzniklo z dôvodu použitia predmetu zmluvy, preukáže Objednávateľ 
Dodávateľovi formou písomného vyjadrenia príslušného servisného strediska. Ak dôjde k poškodeniu príslušného zariadenia, 
Dodávateľ uhradí v plnom rozsahu vzniknuté náklady na odstránenie vzniknutej škody.

16. Záručná doba na vozidlo je minimálne 24 mesiacov. Počas tejto doby má Objednávateľ právo od Dodávateľa na 
odstránenie vád. Dodávateľ na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe. Ak Dodávateľ neodstráni vady a 
poruchy, ktoré sa vyskytli na predmete zmluvy v záručnej dobe, môže Objednávateľ požadovať od Dodávateľa zmluvnú pokutu
vo výške 0,5 % z ceny vadného plnenia predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

17. V prípade ak odstránenie vady na vozidle bude trvať dlhšie ako 1 deň, Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi 
bezplatne vozidlo, až do doby odstránenia vady na vozidle. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, 
zaväzuje sa Dodávateľ dodať náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu vyhotoveného a 
podpísaného oboma zmluvnými stranami.

18. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy okamžite, bez výpovednej lehoty, v prípade, ak Dodávateľ neposkytne predmet
zákazky podľa jednotlivých parametrov technickej špecifikácie predmetu zákazky definovanej v zadávanom opisnom formulári 
EKS. Odstúpením od zmluvy zostávajú zachované ustanovenia upravujúce zmluvnú pokutu, ako aj nárok na náhradu škody.

19. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy najneskôr do 15.12.2021.

20. Dodávateľ nemá nárok na uhradenie preddavku. Objednávateľ uhradí dohodnutú kúpnu cenu Dodávateľovi po prevzatí 
predmetu zmluvy na základe faktúry vystavenej Dodávateľom. Prílohou faktúry bude dodací list podpísaný zodpovednými 
osobami oboch zmluvných strán.

21. Faktúra za dodanie tovaru predmetu, ktorý je predmetom zmluvy bude uhradená za preukázateľne riadne dodaný tovar na 
základe predloženej faktúry do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi alebo odo dňa poskytnutia riadneho plnenia, 
podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

22. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti daňového dokladu. Dôvod 
vrátenia je Objednávateľ povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu,
začína plynúť nová 30-dňová lehota splatnosti.

23. Dodávateľ zodpovedá a ručí za to, že predmet zmluvy má v čase prevzatia Objednávateľom zmluvne dohodnuté 
vlastnosti, ktoré zodpovedajú technickým normám a parametrom tak, aby nevykazoval chyby alebo vady, ktoré by negatívne 
ovplyvnili parametre súvisiace s jeho používaním na požadované účely a znižovali by jeho hodnotu alebo schopnosť jeho 
využitia. Dodávateľ zodpovedá a ručí za to, že predmet tejto zmluvy nie je zdraviu škodlivý.

24. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá Dodávateľ iba vtedy, ak boli spôsobené 
používaním predmetu zmluvy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným výrobcom, resp. nevhodnými prevádzkovými 
podmienkami, ktoré nezapríčinil Dodávateľ.
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25. V prípade, ak Dodávateľ ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvného vzťahu sa ním 
stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny plnenia podľa kúpnej zmluvy, t.j. v prípade zmeny postavenia Dodávateľa na 
platcu DPH je ním predložená cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

26. 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..

27. Podmienky neupravené v tejto kúpnej zmluve sa budú riadiť ustanoveniami obchodného zákonníka a ustanoveniami 
OPET-u.

28. Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy riadne oboznámil s funkčnou, technickou špecifikáciou 
predmetu zákazky a s osobitnými požiadavkami na plnenie predmetu zákazky.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Ulica: Ostredková 10

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.09.2021 10:00:00 - 15.12.2021 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 45 349,15 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 54 418,98 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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.
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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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 05.08.2021 10:38:01

Objednávateľ:
Spojená škola, Ostredková 10, Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Motor-Car Bratislava spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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