
Kúpna zmluva č. Z201750288_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola veterinárna
Sídlo: Nám. Mladých poľnohospodárov 2, 04017 Košice-Barca, Slovenská republika
IČO: 00162574
DIČ: 2021189775
IČ DPH:
Číslo účtu: SK3381800000007000188981
Telefón: 0915900554

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Tempus-Car, s.r.o.
Sídlo: Rastislavova 110, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 31712312
DIČ: 2020947049
IČ DPH: SK2020947049
Číslo účtu: SK58 1100 0000 0029 2187 7498
Telefón: +421917593269

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Osobný automobil
Kľúčové slová: automobil
CPV: 34115200-8 - Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb; 60000000-8 - Dopravné 

služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka: Osobný automobil

Funkcia

preprava osôb

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

výkon kw 90 95

zdvihový objem valcov cm3 1500 1700

kombinovaná spotreba liter/100km 5,2 6,0

emisie CO2 g/km 140 150

objem batožinového priestoru liter 1700 1900

celková dĺžka vozidla mm 5300 5450

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Farba tmavá sivá

palivo nafta

prevodovka 6 stupňová manuálna

počet miest na sedenie 8+1 (vodič)
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ABS s brzdovým asistentom áno

ESP-elektronický stabilizačný systém áno

HSA-asistent rozjazdu do kopca áno

sedadlo vodiča výškovo nastaviteľné s bedrovou a 
lakťovou opierkou áno

diaľkové ovládanie centrálneho zamykania áno

centrálne zamykanie z kabíny áno

dvojmiestna lavica spolujazdca s trojbodovými 
bezpečnostnými pásmi áno

trojmiestna lavica v druhom rade sedadiel vynímateľná áno

trojmiestna lavica v tretom rada sedadiel sklopná a 
vynímateľná áno

presklené zadné krídlové dvere (otvárateľné pod uhlom 
180 stupňov) áno

čalúnenie bočných stien do polovičnej výšky a stropu áno

látkové čalúnenie áno

výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant áno

palubný počítač áno

posilňovač riadenia áno

ASR systém trakčnej kontroly áno

airbag vodiča a spolujazdca áno

tempomat áno

rádio s CD bluetooth USB, ovládanie na volante áno

posuvné bočné dvere na strane spolujazdca presklené áno

imobilizér + alarm áno

bočné persklenie karosérie áno

manuálna klimatizácia pre predné a zadné sedadla so 
samostatným ovládaním áno

plastová podlaha áno

dojazdové rezervné koleso + náradie na výmenu 
(zdvihák, kľúč na koleso ) áno

povinná výbava (lekárnička, trojuholník, ťažné lano, 
reflexná vesta) áno

záruka BASIC 5 rokov/limit 150 000 km áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

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

Názov Upresnenie
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V prípade nedodržania technických 
parametrov na predmet zákazky, 
uvedených v technickej špecifikácií,
technických vlastnosti a osobitných 
požiadaviek na plnenie 
objednávateľa, bude toto 
považované za podstatné 
porušenie zmluvy a verejný 
obstarávateľ má právo odstúpiť od 
zmluvy a to bez akýchkoľvek 
ďalších nárokov zmluvných strán.

Dodávateľ predloží do 3 pracovných
dní od uzavretia zmluvy 
nasledovné: obchodnú značku a typ
ponúkaného tovaru. Dodávateľ túto 
podmienku splní predložením napr. 
prospektového materiálu, opisom 
tovaru vrátane podrobnej 
špecifikácie, technickými listami. 
Objednávateľ posúdi na základe 
predložených dokladov či ponúkaný
predmet spĺňa technické parametre 
a požiadavky objednávateľa v 
zmysle objednávkového formulára. 

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Barca
Ulica: Námestie mladých poľnohospodárov 2, 

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.10.2017 08:55:00 - 29.12.2017 08:55:00

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 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 22 550,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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.
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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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 06.10.2017 11:24:01

Objednávateľ:
Stredná odborná škola veterinárna
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Tempus-Car, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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