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KÚPNA ZMLUVA č. ÚEZ: 261/2021
uzatvorená podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zmluva„) medzi zmluvnými stranami :
Kupujúci
Názov :
Sídlo:
Krajina:
Zastúpenie :
Kontaktná osoba :
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Webové sídlo (URL):
(ďalej len "kupujúci”),

mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava, Slovensko
Slovenská republika
Mgr. Rudolf Kusý, starosta
Ing. Martin Lukáčik, 0903 628 054 (martin.lukacik@banm.sk)
00 603 317
2020887385
Prima banka Slovensko, a.s.
SK356000000001800347015
https://www.banm.sk
a

Predávajúci
Názov :
AUTOTIP spol. s r.o., odštepný závod Žilina
Sídlo:
Vysokoškolákov 60, Žilina 010 08
Krajina:
Slovenská republika
Zastúpenie :
Roland Kuruc, konateľ
Kontaktná osoba :
Richard Zaťko, vedúci predaja, 0905 88 11 31 (zatko@autotip.sk)
IČO:
35832789
DIČ:
2020225878
IČ DPH:
SK2020225878
Bankové spojenie :
Prima banka a.s.
Číslo účtu IBAN :
SK50 3100 0000 0043 0000 8600
Zapísaný:
do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 26189/B
(ďalej len "predávajúci")
(predávajúci a kupujúci budú ďalej spoločne označení ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná
strana").
Čl. I.
Úvodné ustanovenie
Táto zmluva je výsledkom postupu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „verejné obstarávanie“).
Čl. II.
Predmet zmluvy
1.
Predávajúci ako úspešný uchádzač verejného obstarávania sa zaväzuje, že dodá 1 kus
dodávkového motorového vozidla továrenskej značky a to :
Opel Combo Van Enjoy L1H1 1,5CDTi Štart & Stop, 0026VWWN (0DL05 HE51 XIAB),
VIN:W0VECYHZJKJ524402 EČV:ZA825IU
(ďalej aj „motorové vozidlo“, alebo aj „predmet zmluvy“), pričom podrobná technická špecifikácia a
výbava motorového vozidla, je uvedená v prílohe č. 1., ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2.
Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy riadne, včas a v požadovanej kvalite.
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3.
Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. III. tejto zmluvy.
4.
Kupujúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy nepoškodený, kompletný so všetkým
príslušenstvom špecifikovaným v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ako aj spolu s prislúchajúcimi dokumentmi
a spĺňajúci určené technické vlastnosti.
Čl. III.
Kúpna cena a platobné podmienky
1.
Kúpna cena za dodanie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je zmluvnými
stranami stanovená na základe víťaznej cenovej ponuky predávajúceho, ktorú predložil vo verejnom
obstarávaní, a to vo výške : 13 605,83 EUR bez DPH, t.j. 16 327,00 s DPH.
2.
Kúpna cena za celý predmet zmluvy je bližšie špecifikovaná v prílohe č.1, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3.
V kúpnej cene sú započítané všetky náklady spojené s dodaním a dopravou predmetu zmluvy
do miesta plnenia uvedeného v článku IV. bod 2. tejto zmluvy.
4.
Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č.18/1996 Z. z. o cenách, pričom kúpna cena je dohodnutá ako nemenná a pevná bez
možnosti jej navýšenia. Kúpna cena je výsledkom verejného obstarávania.
5.
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu dohodnutú cenu, tak ako je uvedené v bode 1.
tohto článku zmluvy a podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve na základe faktúry vystavenej predávajúcim.
Predávajúci je povinný vystaviť faktúru do 3 pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy.
6.
Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č. 222/2004 Z. z. v platnom
znení o dani z pridanej hodnoty.
7.
Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia
kupujúcemu, pričom faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu
kupujúceho.
8.
Kupujúci si vyhradzuje právo v prípade, že faktúra nebude mať náležitosti riadneho daňového
dokladu, vrátiť faktúru predávajúcemu k prepracovaniu, pričom opätovná lehota splatnosti novej
faktúry začne plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky potrebné náležitosti.
Čl. IV.
Čas, miesto plnenia a dodacie podmienky
1.
Predmet zmluvy uvedený v článku II. bude dodaný predávajúcim do 5 pracovných dní odo dňa
úhrady faktúry podľa článku III. bod 7. tejto zmluvy.
2.
Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania predmetu zmluvy. Dohodnutým miestom plnenia
je : Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, Slovenská
republika, respektíve OPEL AUTOTIP spol. s r.o. ul. Vysokoškolákov 60, 010 08 Žilina, Slovenská
republika. Miesto dodania zvolia kupujúci a predávajúci vzájomnou dohodou na základe aktuálnej
situácie pre dátum a čas odovzdania vozidla navrhnutý predávajúcim kupujúcemu.
3.
Záväzok dodania predmetu zmluvy je splnený odovzdaním a prevzatím celého predmetu
zmluvy. Prevzatie predmetu zmluvy bude vykonané v mieste plnenia podľa bodu 4.2 tohto článku
zmluvy na základe písomného preberacieho, resp. odovzdávajúceho protokolu medzi predávajúcim a
kupujúcim, prípadne povereným zástupcom zmluvnej strany. Písomný odovzdávací a preberací
protokol je prílohou č. 2 tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Predávajúci je pri
podpise Preberacieho protokolu povinný poskytnúť kupujúcemu všetky prislúchajúce doklady k
dodávanému predmetu zmluvy, ktorými disponuje od výrobcu, a to najmä záručné listy, návody na
obsluhu a údržbu ako aj doklady potrebné na to, aby predávajúci zabezpečil všetky úkony súvisiace
s odovzdaním predmetného motorového vozidla vrátane úkonov na Dopravnom inšpektoráte
Policajného zboru, na oddelení evidencie motorových vozidiel.
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4.
Predávajúci oznámi kupujúcemu pripravenosť predmetu zmluvy k odovzdaniu – prebraniu a
oznámi kupujúcemu termín odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy telefonicky, elektronickou
poštou (martin.lukacik@banm.sk) alebo doručeným doporučeným listom a to v lehote najneskôr päť
(5) pracovných dní pred termínom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
5.
Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať motorové vozidlo poškodené alebo inak nekompletné,
t.j. bez všetkého príslušenstva špecifikovaného v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ako aj prislúchajúcich
dokumentov a ktoré nespĺňa určené technické vlastnosti.
Čl. V.
Povinnosti zmluvných strán
1.
Predávajúci je povinný dodať a odovzdať kupujúcemu celý predmet zmluvy na základe vopred
uskutočnenej výzvy podľa článku IV. bod 4. tejto zmluvy v lehote uvedenej v bode 1. čl. IV tejto zmluvy,
v dohodnutom vyhotovení v súlade s prílohou č. 1 tejto zmluvy a s príslušnými dokladmi.
2.
Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy v lehote určenej vo výzve predávajúcim
najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa určeného termínu na prevzatie predmetu zmluvy a uhradiť
predávajúcemu kúpnu cenu za predmet zmluvy v súlade s článkom III. tejto zmluvy.
3.
V prípade, ak sa predávajúci zapisuje do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona
o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register), zaväzuje sa, že bude v registri zapísaný
aspoň počas doby trvania tohto zmluvného vzťahu. Predávajúci sa zároveň zaväzuje zapísať sa do
registra aj kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu, pokiaľ dôjde k takej zmene okolností,
ktorá zápis predávajúceho do registra v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora vyžaduje.
Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu všetky zmeny, ktoré budú v registri vo vzťahu k nemu
vykonané, a to do 5 dní, odkedy k zápisu zmeny do registra došlo.
Čl. VI.
Záručná doba a pozáručný servis
1.
Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve. Predávajúci vyhlasuje, že sa jedná o používané predvádzacie motorové
vozidlo, jeho stav je úmerný opotrebeniu a počtu najazdených kilometrov a že kupujúcemu nezamlčal
žiadne skryté vady, alebo iné skutočnosti o technickom stave motorového vozidla.
2.
Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov alebo 100.000 km najazdených kilometrov a
začína plynúť odo dňa riadneho užívania motorového vozidla. V tomto prípade záruka platí do
31.7.2025 alebo po uplynutí 100.000 km .
3.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania
kupujúcemu. Závady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá predávajúci vtedy,
ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
4.
V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na predmete zmluvy, kupujúci písomne
upozorní predávajúceho na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má kupujúci
právo požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
5.
Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy v čo najkratšom,
technicky možnom čase, najneskôr však do 24 hodín od uplatnenia reklamácie kupujúcim. Uplatnením
reklamácie sa rozumie doručenie reklamácie predávajúcemu prostredníctvom poštovej prepravy alebo
e-mailu na mailovú adresu predávajúceho zatko@autotip.sk.
6.
Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 5 pracovných dní od začatia ich
odstraňovania, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne
potvrdený zápis. Reklamované vady budú odstraňované bezodplatne vo vlastných servisných
opravovniach alebo autorizovaných opravovniach na území Slovenskej republiky.
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Čl. VII.Zmluvné pokuty
1.
Ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním predmetu zmluvy, kupujúci je oprávnený
žiadať od predávajúceho, aby mu predávajúci zaplatil zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej
kúpnej ceny predmetu zmluvy, z ktorého dodaním je predávajúci v omeškaní za každý začatý deň
omeškania.
2.
Ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny predmetu zmluvy, vznikne
predávajúcemu nárok, aby mu kupujúci zaplatil úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, a to
za každý začatý deň omeškania.
3.
V prípade nedodržania lehoty uvedenej v článku VI. ods. 5. tejto zmluvy predávajúcim má
kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok
kupujúceho na náhradu škody, ktorá by v dôsledku tohto omeškania vznikla.
4.
Kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 € za každý deň oneskorenia odstránenia
vád, t. j. ak reklamované vady predávajúci neodstráni v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6. tejto zmluvy,
resp. v inom dohodnutom termíne. Týmto nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody, ktorá
by v dôsledku tohto omeškania vznikla.
5.
Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla
v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda
prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.
Čl. VIII.
Nadobudnutie vlastníckeho práva, nebezpečenstvo škody
1.
Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho dňom úplného zaplatenia jeho
kúpnej ceny predávajúcemu.
2.
Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy a tiež škody spôsobenej predmetom zmluvy
(vrátane úrazu) prechádza na kupujúceho dňom prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim.
Čl. IX.
Doba trvania zmluvy a jej zánik
1.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne poruší
zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje najmä ak :
a)
Predávajúci bude meškať s termínom plnenia podľa článku IV. ods. 1 tejto zmluvy o viac ako 5
pracovných dní alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
b)
Predávajúci bude meškať so začatím odstraňovania vád predmetu zmluvy, resp. bude meškať
s odstránením reklamovaných vád o viac ako 24 hodín oproti termínom uvedeným v čl. VI ods. 5., resp.
6. tejto zmluvy,
c)
Predmet kúpy nebude predávajúcim dodaný v súlade s článkom II. tejto zmluvy,
d)
Bez zavinenia kupujúceho nedôjde k zmene evidencie vlastníctva motorového vozidla
z predávajúceho na kupujúceho, najneskôr do 10 pracovných dní po úhrade faktúry.
2.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď kupujúci nezaplatí kúpnu cenu do 30 dní po
uplynutí splatnosti faktúry.
3.
Odstúpenie od tejto zmluvy bude účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej
zmluvnej strane, prípadne dňom kedy sa písomné odstúpenie zaslané na adresu druhej zmluvnej strany
ako doporučená poštová zásielka s doručenkou vráti ako nevyzdvihnutá alebo nedoručiteľná.
Odstúpením od zmluvy táto zmluva zaniká a zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom poskytnuté
plnenia.
4.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu splnenia všetkých dojednaných záväzkov zmluvných strán
resp. uplynutím záručnej lehoty dojednanej na bezplatný záručný servis. Táto zmluva zaniká okrem
uplynutia doby, na ktorú bola uzavretá aj písomnou dohodou zmluvných strán, aj odstúpením od tejto
zmluvy.
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Čl. X.
Doručovanie
Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti na základe tejto Zmluvy je možné doručovať v prípadoch
výslovne uvedených v tejto Zmluve e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v tejto zmluve a v
ostatných prípadoch, osobne, poštou alebo prostredníctvom kuriéra na adresy zmluvných strán
uvedených v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti doručované osobne,
poštou alebo kuriérom sa považujú za doručené okamihom :
prevzatia doručovanej zásielky adresátom, t.j. dňom uvedeným na doručovanej listine alebo
poštovej doručenke ako deň prevzatia zásielky resp. dňom uvedeným na potvrdení o prevzatí zásielky
v prípade doručovania kuriérom,
v prípade nevyzdvihnutia písomnosti adresátom na pošte, resp. nezastihnutia adresáta
kuriérom dňom, kedy sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená s vyznačenou poznámkou
adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“, „adresát nezastihnutý“ a
v prípade odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, t.j. dňom uvedeným na doručovanej
listine alebo poštovej doručenke ako deň odmietnutia prevzatia zásielky resp. dňom uvedeným na
potvrdení o odmietnutí prevzatia zásielky v prípade doručovania kuriérom
v prípade e-mailov, pokiaľ nebude prijatie e-mailu adresátom od preukázateľného odoslania
e-mailu do 24 hodín v rámci štandardného pracovného týždňa potvrdené má sa zato, že oznámenie
bolo doručené.
Čl. XI.
Záverečné ustanovenia
1.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany vyslovene súhlasia so zverejnením zmluvy v na
www.banm.sk.
2.
Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka v platnom znení. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v
prípadoch zásahu vyššej moci.
3.
Akékoľvek zmeny a doplnky tejto kúpnej zmluvy môžu byť vykonané len formou písomných
očíslovaných dodatkov k zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
4.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade akejkoľvek zmeny identifikačných údajov budú o tejto
zmene druhú stranu bezodkladne informovať. Ak zmluvné strany nesplnia svoju oznamovaciu
povinnosť, má za to, že platia posledné známe identifikačné údaje.
5.
Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju
potvrdzujú svojimi podpismi.
6.
Kúpna zmluva je vyhotovená v šiestich originálnych rovnopisoch, po troch pre každú zmluvnú
stranu.
Príloha č. 1 : Technická špecifikácia predmetu zmluvy + Špecifikácia zmluvnej ceny
Príloha č. 2: Písomný odovzdávací a preberací protokol
V Bratislave, dňa 8.12.2021

V Bratislave, dňa 8.12.2021

Za kupujúceho :

Za predávajúceho :

..................................................
Mgr. Rudolf Kusý, starosta, v. r.

...............................................................
Roland Kuruc, konateľ, v. r.
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Príloha č. 1 : Technická špecifikácia predmetu zmluvy + Špecifikácia zmluvnej ceny
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Príloha č. 2: Písomný odovzdávací a preberací protokol
Protokol o odovzdaní a prevzatí vozidla (Motorové vozidlo A)
Odovzdávajúci : AUTOTIP spol. s r.o., odštepný závod Žilina
Preberajúci : mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Značka : OPEL COMBO VAN
E.Č : ZA 825IU
VIN : W0VECYHZJKJ524402
Farba : biela
Stav počítadla : pri odovzdaní auta
Množstvo PHL : pri odovzdaní auta
Súpis odovzdaných predmetov /príslušenstva vozidla :
Technický preukaz č : NB 405045
Výstražný trojuholník : ÁNO
Lekárnička : ÁNO
Ťažné lano : ÁNO
Kľúč od vozidla : ÁNO
Servisná knižka : ÁNO
Zdvihák : ÁNO
Kľúč na kolesá : ÁNO
Reflexná vesta : ÁNO
Autorádio továrenské : OPEL - ÁNO
Pneumatiky (typ a rozmery) : pri odovzdaní auta
Záručný list : ÁNO
Návod na obsluhu : ÁNO
Stav vozidla:
Vozidlo sa preberá v pôvodnom stave ako bolo vybavené od výrobcu.
V Bratislave dňa : pri odovzdaní auta
Odovzdávajúci : pri odovzdaní auta
Preberajúci : pri odovzdaní auta
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