
Kúpna zmluva č. Z20174257_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Rudňany
Sídlo: 234, 05323 Rudňany, Slovenská republika
IČO: 00329533
DIČ: 2020717842
IČ DPH:
Číslo účtu: SK 0302000000000024120592
Telefón: 0534499102

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: Nový osobný automobil pre obecnú políciu DACIA DUSTER 4x4 
Kľúčové slová: osobné motorové vozidlo,  služby pozemnej dopravy, služobné vozidlo
CPV: 34110000-1 - Osobné automobily; 34100000-8 - Motorové vozidlá; 60000000-8 - Dopravné 

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

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Dodanie nového osobného automobilu s pohonom 4x4 ako služobné vozidlo pre obecnú políciu.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

nové motorové vozidlo ks 1

zdvihový objem cm3 1598

počet ventilov ks 16

max. výkon kW 84

spotreba paliva v meste l 7,7 8,0

spotreba paliva  v mimomestskej premávke l 5,6 6,2

objem palivovej nádrže l 50

užitočné zaťaženie kg 524 532

airbag ks 4

prevádzková hmotnosť kg 1165 1280

počet prevodových stupňov ks 6
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brzdy vpredu - kotúčové priemer v mm 269

brzdy vzadu - bubnové priemer v 
palcoch 9

maximálna rýchlosť km/h 168 170

 maximálny krútiaci moment Nm 156

pri otáčkach ot/min. 4000

celková dĺžka vozidla mm 4315

celková šírka vozidla vrátane spätných zrkadiel mm 2000

svetlá výška vozidla mm 205 210

brodivosť mm 350

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

stav automobilu nové, nejazdené

farba karosérie BIELA

nárazníky vo farbe karosérie

kľučky dverí vo farbe karosérie

vonkajšie spätné zrkadlá v čiernej farbe

pozdĺžne strešné lišty v čiernej farbe

emisná norma Euro 6

palivo benzín

karoséria samonosná, päťmiestna

prevodovka manuálna, 6 - stupňová

oceľové okrasné kolesá, pneumatiky 16´´ 

rezervná pneumatika 16´´ áno

zimné pneumatiky na 16´´ oceľových kolesách 4 ks

podlahové gumy 4 ks

súprava povinnej výbavy Dacia (autolekárnička, 
pracovné rukavice, ťažné lano, výstražná vesta, 
trojuholník)

áno

denné svietenie áno

predné hmlové svetlomety áno

vyhrievané zadné sklo so zadným stieračom áno

tónované sklá áno

elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné 
zrkadlá áno

ABS s elektronickým rozdeľovačom brzdných síl (EBV) a
brzdovým asistentom (AFU) áno

elektronický stabilizačný systém ESC s protipreklzovým 
systémom ASR a kontrolou nedotáčavosti CSV áno

asistencia pri rozjazde do kopca áno

kontrola tlaku v pneumatikách áno

airbag vodiča áno

airbag spolujazdca s možnosťou odpojenia áno

bočné airbagy vpredu (hlava - hrudník) áno

predné trojbodové bezpečnostné pásy s obmedzovačom
sily, výškovo nastaviteľné s pyrotechnickými 
predpínačmi

áno
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vizuálna a zvuková indikácia pri nezapnutí 
bezpečnostného pásu vodiča a spolujazdca áno

trojbodové bezpečnostné pásy na všetkých zadných 
sedadlách áno

bezpečnostné opierky hlavy na všetkých sedadlách áno

systém uchytenia ISOFIX na bočných zadných 
sedadlách áno

posilňovač riadenia áno

kožený volant áno

otáčkomer áno

palubný počítač s displejom vonkajšej teploty áno

režim ECO áno

ukazovateľ optimálneho rýchlostného stupňa áno

imobilizér áno

výškovo nastaviteľný volant áno

výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča áno

odkladacie vrecká na zadnej strane predných sedadiel áno

deliteľné operadlo zadného sedadla v pomere 1/3 - 2/3 áno

látkové čalúnenie  - tmavé áno

centrálne zamykanie dverí s diaľkovým ovládaním v 
kľúči áno

elektrické ovládanie predných okien, impulzné na strane 
vodiča áno

osvetlenie odkladacej schránky spolujazdca áno

predná lakťová opierka s odkladacím priestorom áno

rádio CD/MP3 s čelným vstupom USB, ovládanie pod 
volantom a Bluetooth handsfree áno

kúrenie a ventilácia s recirkuláciou vzduchu áno

manuálna klimatizácia  áno

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca vozidiel, o čom doloží doklad do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať nové , nepoužívané vozidlo.

Dodanie vozidla vrátane dopravy na miesto plnenia, ktorým je sídlo kupujúceho.

Lehota dodania vozidla: max. do 30 dní od účinnosti zmluvy.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť záručný autorizovaný servis v okolí maximálne do 50 km od miesta plnenia.

Záruka je minimálne 3 roky, minimálne  100 000 najazdených kilometrov.

Dodávateľ si nebude účtovať žiadne sumy , poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve.

Cena vozidla musí byť stanovená vrátane DPH, cla, dovoznej prirážky, vykonania predpredajného servisu.

Dodávateľ dodá osobné motorové vozidlo v súlade s technickou a funkčnou  špecifikáciou a s požadovaným vybavením 
uvedeným v zmluve. Súčasťou dodania budú: 2 ks vyklápacích kľúčov s DO, osvedčenie o evidencii časť II./platný technický 
preukaz pre premávku na pozemných komunikáciách v SR, návod na údržbu v slovenskom jazyku, servisná knižka, výbava a 
príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie, povinná výbava vozidla v zmysle §16 vyhlášky č. 464/2009 Z.z. v 
platnom znení so všetkým vybavením v deklarovanom rozsahu podľa daného predpisu a tejto zmluvy.

Spôsob financovania za dodané osobné motorové vozidlo:Úhrada za dodané osobné motorové vozidlo sa uskutoční 
bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej a doručenej faktúry, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu, 
bude obsahovať odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu dodávateľa. Faktúra musí jasne špecifikovať: číslo Zmluvy,
predmet fakturácie, miesto a termín plnenia, rozpis fakturovanej sumy (cenu s DPH, sadzbu DPH, vyčíslenú DPH, cenu bez 
DPH). 
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Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po riadnom odovzdaní a prevzatí osobného motorového vozidla, ktoré spĺňa technické
parametre a požiadavky na jeho technické vybavenie v zmysle zmluvy. O prevzatí a odovzdaní osobného motorového vozidla 
bude vyhotovený zápis, ktorý potvrdia obe zmluvné strany a tento bude súčasťou vyhotovenej a doručenej faktúry. 

Povinnosti dodávateľa: Dodávateľ do 3 dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi termín  odovzdania a prevzatia 
osobného motorového vozidla a presné sídlo autorizovaného servisu. Dodávateľ je povinný dodať osobné motorové vozidlo v 
súlade s požiadavkami podľa tejto zmluvy bez vád, poškodenia, alebo iného opotrebovania ako motorové vozidlo nové, 
nejazdené treťou osobou ani dodávateľom ako predvádzacie alebo služobné vozidlo. 

V prípade, že bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si 
vyhradzuje právo: - tovar - osobné motorové vozidlo, ktoré má vady a nie je v súlade s podmienkami v zmluve, neprevziať a to 
bez nároku na akúkoľvek finančnú náhradu za náklady spojené s jeho dodaním. 

Povinnosti objednávateľa / Objednávateľ je povinný:- poskytnúť relevantnú a primeranú súčinnosť pri plnení zmluvy, pri 
preberaní dodávaného predmetu zákazky osobného motorového vozidla a bezdôvodne neodmietnuť jeho prevzatie alebo 
prevzatie časti plnenia- oznámiť dodávateľovi vady na tovare - osobnom motorovom vozidle tak, aby oneskoreným 
oznámením vady neboli spôsobené ďalšie škody na tovare- zaplatiť určeným spôsobom cenu za dodaný predmet zákazky na 
základe riadne zhotovenej a doručenej faktúry v určenej lehote danej v tejto zmluve 

Účastníci zmluvy sa dohodli, že za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje: a) také porušenie zmluvy, ktoré ohrozilo alebo
narušilo plnenie predmetu zmluvy; b) opakované menej závažné porušenie zmluvy, pričom za opakované sa považuje, ak 
nastalo aspoň dvakrát v priebehu 12 mesiacov; c) menej závažné porušenie zmluvy, ktoré účastník zmluvy napriek 
elektronickou poštou doručenej výzve neodstránil v lehote uvedenej v tejto výzve. 

Ukončenie zmluvy môže nastať: a) riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, dodaním tovaru podľa 
týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a lehotách; b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie 
zmluvných podmienok; 

c) odstúpením od zmluvy z dôvodov a za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach OPET-u – 
ukončenie zmluvy z dôvodu podľa tohto bodu nastane dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy z dôvodov 
uvedených v príslušných ustanoveniach Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u Dodávateľovi v listinnej forme. 

d) ukončením zmluvy dohodou zmluvných strán ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení zmluvy a po vyhotovení dohody 
o ukončení zmluvy v písomnej forme, ktorá bude obsahovať podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a 
vysporiadaním záväzkov zmluvných strán; 

e) výpoveďou danou Objednávateľom Dodávateľovi a to aj bez uvedenia dôvodov- ukončenie zmluvy podľa tohto bodu 
nastane po uplynutí 30 dňovej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení výpovede 
dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybností sa za deň doručenia považuje tretí deň od odoslania písomnej výpovede 
dodávateľovi. - výpoveď musí obsahovať náležitosti o vysporiadaní záväzkov zmluvných strán v súvislosti s plnením zmluvy do
momentu jej ukončenia ku dňu uplynutia výpovednej lehoty a ukončenia zmluvy. 

Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje aj opakované porušenie zmluvných podmienok napriek predchádzajúcemu 
upozorneniu druhej zmluvnej strany. 

Fakturovaná splatná suma sa bude považovať za uhradenú momentom jej odoslania z účtu objednávateľa na účet dodávateľa.
Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu jeho sídla. 

Ponuková cena predávajúceho je stanovená vrátane cla, dovoznej prirážky, vykonania predpredajného servisu ,dopravy na 
miesto kupujúceho a vrátane 4 ks  zimných pneumatík na oceľových 16´´ diskoch.

Predávajúci oznámi kupujúcemu obchodnú značku a typ ponúkaného vozidla do 24 hod., resp. nasledujúci deň po 
nadobudnutí účinnosti zmluvy

Spôsob financovania: bezhotovostným platobným stykom. Kupujúci si vyhradzuje právo neposkytnúť preddavok. Splatnosť 
faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu je 30 dní odo dňa doručenia na základe podpísaného kladného 
preberacieho protokolu.

Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky kupujúceho uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

Názov Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
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Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Rudňany
Ulica: Rudňany 234

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

13.02.2017 07:00:00 - 17.03.2017 14:00:00

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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 12 208,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 650,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016, 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.

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 3.0, účinná zo dňa 18.04.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 06.02.2017 10:40:01

Objednávateľ:
Obec Rudňany
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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