
Kúpna zmluva č. Z202023875_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Sídlo: Južné nábrežie 13, 04219 Košice, Slovenská republika
IČO: 44518684
DIČ: 2022722075
IČ DPH: SK2022722075
Bankové spojenie: IBAN: SK5102000000003072566955
Telefón: 0557871353

1.2 Dodávateľ:

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

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kúpa úžitkového motorového vozidla na finančný leasing
Kľúčové slová: Nové motorové vozidlo KOMBI,  Nový automobil, Motorové vozidlo doposiaľ nezaradené do

evidencie v žiadnom štáte
CPV: 34110000-1 - Osobné automobily
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kúpa úžitkového motorového vozidla na finančný leasing.

Funkcia

Kúpa nového, nepoužívaného úžitkového motorového vozidla na finančný leasing, t.j. cena motorového vozidla + náklady 
spojené s financovaním prostredníctvom leasingu spolu = konečná Celková cena predmetu tejto zákazky. Zmluvu na finančný 
leasing sprostredkuje dodávateľ motorového vozidla.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Počet miest na sedenie – sedadlo ks 5

2. Výkon kW 56

3. Vonkajšie rozmery : dĺžka mm 4260 4700

4. Vonkajšie rozmery (vrátane spätných zrkadiel) : šírka mm 1800 2050

5. Vonkajšie rozmery : výška mm 1440 1495

6. Vonkajšie rozmery : rázvor mm 2580 2690

7. Verzia vozidla kategória M1 KOMBI

8. Objem motora cm3 898

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

9. Palivo Benzín
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10. Emisná norma Minimálne Euro 6

11. Farba Biela

12. Prevodovka Manuálna

13. Elektrické ovládanie predných okien Áno

14. Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá Áno

15. Rádio FM Áno

16. Airbag vodiča a spolujazdca Áno

17. Palubný počítač Áno

18. Klimatizácia Áno

19. Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním Áno

20. Parkovací senzor – v zadnej časti vozidla Áno

21. ABS Áno

22. ESC Áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Vrátane dopravy na miesto plnenia. Termín dodania : najneskôr do 15.12.2020.

2. Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý tovar.

3. Do  konečnej Celkovej CENY VOZIDLA tejto zákazky musí byť zahrnuté = cena je  vrátane:  cla, dovoznej prirážky, 
vykonania predpredajného servisu a dopravy na miesto odberu, prvého zápisu držiteľa motorového vozidla, akontácie,  
leasingových splátok a prípadných ďalších obstarávacích nákladov  a je konečná. Súčasťou konečnej ceny je aj havarijné 
poistenie a povinné zmluvné poistenie  počas celej doby trvania leasingu (viď bod 11 - rozpočet).

4. Platba za vozidlo bude prebiehať formou finančného lízingu. Doba trvania leasingu je určená na 48 mesiacov, akontácia 
10%. Návrh leasingovej zmluvy a následne aj jej uzavretie na základe definovaných podmienok uvedených v tejto zmluve 
sprostredkuje  dodávateľ vozidla.

5. Akontáciu 10% z ceny vozidla  zaplatí objednávateľ dodávateľovi  bezhotovostným prevodom do maximálne 45 dní po dni  
prebratia vozidla objednávateľom.

6. Leasingová splátka v sebe zahŕňa a  teda jej súčasťou je aj: povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie vozidla počas 
doby trvania leasingovej zmluvy. Havarijné poistenie bude platiť na celé územie EÚ, so spoluúčasťou maximálne 166 eur.

7. K osobnému motorovému vozidlu požaduje objednávateľ dodať: platný TP, návod na obsluhu v SK, servisnú knižku , 
minimálne 2 kľúče, výbavu a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie, povinnú výbavu vozidla v zmysle §16 
Vyhlášky 464/2009 Z.z.

8. Na vozidlo platí záruka  minimálne 2 roky alebo 100 000 km,  podľa toho , ktorá skutočnosť nastane skôr.

9. Fakturácia bude prebiehať v intervale  1x mesačne po dobu platnosti leasingovej  zmluvy,  so splatnosťou minimálne 45 dní 
odo dňa doručenia objednávateľovi.

10. Vlastníkom vozidla sa stáva objednávateľ uhradením poslednej 48 splátky  a prípadne aj poplatku za prevod vlastníctva, 
ktorý je však už zahrnutý v konečnej cene tejto zákazky.

11. Dodávateľ najneskôr do 3 dní odo dňa uzavretia zmluvy predloží elektronicky na emailovú adresu objednávateľa (ktorú mu
objednávateľ oznámi po ukončení aukcie a zverejnení výsledku na EKS)  návrh leasingovej zmluvy t.j. rozpočet zákazky na 
Celkovú  cenu predmetu tejto Zmluvy, kde uvedie: a.) obchodný názov značky vozidla ktorú ponúka,  b.) jej typové označenie, 
c.) cenu bez DPH, d.) hodnotu DPH a  e.) celkovú cenu predmetu zákazky spolu s DPH. Rozpočet bude zároveň obsahovať aj
vyčíslenú akontáciu 10% a navrhovanú výšku mesačnej leasingovej  splátky aj s poistným  na určený počet mesiacov,

(pokračovanie bodu č. 11) poplatky za poistenie  a aj prípadnú výšku poplatku za prevod vlastníctva, to všetko musí byť už 
zahrnuté v Celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

12. Dodávateľ najneskôr do 3 dní odo dňa uzavretia zmluvy predloží elektronicky na emailovú adresu objednávateľa  meno a 
kontaktné údaje osoby zodpovednej za odovzdanie tovaru, ktorý je predmetom zmluvy.

13. Dodávateľ najneskôr do 3 dní odo dňa uzavretia zmluvy predloží elektronicky  dokument,  v ktorom uvedie k požadovanej 
technickej vlastnosti, ktorú požadoval objednávateľ  skutočnú hodnotu, ktorú spĺňa ním ponúkané vozidlo a to  v rozsahu 
technických vlastností 1-22 uvedených v technických vlastnostiach tejto zákazky. Zároveň priloží elektronicky aj dokumenty 
(leták, brožúra, link na web stránku) z ktorých je možné uvedené skutočnosti preveriť.

14. Objednávateľ posúdi na základe predložených dokladov či ponúkaný predmet spĺňa všetky uvedené  a požadované  
technické vlastnosti a parametre objednávateľa v zmysle objednávkového formulára.
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15. V prípade nedodržania všetkých technických parametrov na predmet zákazky, uvedených v technickej špecifikácii a 
požiadaviek objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy zo strany dodávateľa a verejný obstarávateľ
má týmto právo odstúpiť od tejto zmluvy a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán.

Názov Upresnenie

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 Vyšné Opátske
Ulica: Južné nábrežie 13

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.10.2020 08:00:00 - 15.12.2020 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 4,0000

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: 42 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 50 400,00 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 3.6, 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.

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 02.10.2020 10:38:01
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Objednávateľ:
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
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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