
Kúpna zmluva č. Z20216944_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trnavský samosprávny kraj
Sídlo: Starohájska 10, 91701 Trnava, Slovenská republika
IČO: 37836901
DIČ: 2021628367
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK1881800000007000501106
Telefón: +421 33 5559521

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Todos Bratislava s.r.o.
Sídlo: M. Sch. Trnavského 14, 84101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31319823
DIČ: 2020344854
IČ DPH: SK2020344854
Bankové spojenie: IBAN: SK2811000000002629700361
Telefón: 0269202332

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nový osobný automobil 
Kľúčové slová: osobný automobil, osobné motorové vozidlo, auto, motorové vozidlo
CPV: 34110000-1 - Osobné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nový osobný automobil

Funkcia

nové osobné motorové vozidlo na prepravu max. 5 osôb a batožiny na pozemných komunikáciách

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Dĺžka mm 4800 4900

Šírka bez zrkadiel mm 1850

Výška mm 1450

Rázvor mm 2800 2850

Palivo typ benzín

Objem batožinového priestoru l 450

Prevodovka - automatická typ/počet 
stupňov 6

Počet valcov / Zdvihový objem valcov cm3 4/1350

Max. výkon kW 110

Maximálny krútiaci moment Nm/min.-1 240

CO2 emisie - kombinované, podľa WLTP g/km 165
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Najväčšia celková prípustná hmotnosť kg 2100 2500

Emisie norma EURO 6d

Objem palivovej nádrže l 45

Kombinovaná spotreba paliva podľa WLTP l/100km 7,3

Počet dverí ks 5

Počet miest na sedenie ks 5

Karoséria typ liftback

predvádzacie vozidlo s nájazdom km 10 000

Maximálny systémový krútiaci moment Nm 390

Maximálny systémový výkon kW 160

Maximálny výkon elektromotora kW 75

Maximálny krútiaci moment elektromotora Nm 300

kapacita batérie kWh 8

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Farba karosérie čierna metalíza, tmavá modrá metalíza, tmavá sivá metalíza

Farba interiéru tmavá

Cena zahŕňa minimálne 7 airbagov

Cena zahŕňa automatická trojzónová klimatizácia

Cena zahŕňa alarm

Cena zahŕňa elektrické ovládanie 5 dverí

Cena zahŕňa centrálne zamykanie + ďiaľkové ovládanie

Cena zahŕňa bezkľúčové odomykanie, zamykanie, štartovanie

Cena zahŕňa vyhrievané predné sedadlá

Cena zahŕňa elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou

Cena zahŕňa vyhrievané sedadlá vzadu delené v pomere 1/3 : 2/3

Cena zahŕňa ABS, ESC, ASR

Cena zahŕňa full LED predné svetlomety

Cena zahŕňa predné hmlové svetlomaty s odbočovacou funkciou

Cena zahŕňa LED zadné svetlá

Cena zahŕňa elektrické, vyhrievané, sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

Cena zahŕňa denné LED svetlá

Cena zahŕňa LED pachet vnútorný

Cena zahŕňa palubný počítač

Cena zahŕňa navigačný systém

Cena zahŕňa telefónovanie Bluettooth - Phone box

Cena zahŕňa predná a zadné parkovacie senzory

Cena zahŕňa cúvacia kamera

Cena zahŕňa asistent rozjazdu do kopca

Cena zahŕňa asistent pre sledovanie jazdných pruhov

Cena zahŕňa kontrola mŕtveho uhla

Cena zahŕňa virtuálny cocpit

Cena zahŕňa ochrana proti chodcom

Cena zahŕňa tempomat adaptívny

Cena zahŕňa kožený, multifunkčný, výškovo a osovo nastaviteľný volant

Cena zahŕňa vyššie tónovanie zadných skiel

Cena zahŕňa chrómové lišty okolo bočných okien

Cena zahŕňa ovládanie okien vpredu a vzadu
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Cena zahŕňa rádio, multifunkčný, dotykový, farebný displej

Cena zahŕňa USB

Cena zahŕňa nastaviteľná opierka rúk vpredu

Cena zahŕňa lakťová opierka vzadu s možnosťou vytvorenia otvoru do 
batožinového priestoru

Cena zahŕňa detekcia poklesu tlaku v pneumatikách

Cena zahŕňa zadný stierač

Cena zahŕňa dažďový a svetelný senzor

Cena zahŕňa vyhrievané dýzy odstrekovača čelného skla

Cena zahŕňa kolesá s letnými pneumatikami 18" zliatinové

Cena zahŕňa kolesá so zimnými pneumatikami 17" zliatinové - originál podľa 
ponúkanej značky vozidla

Cena zahŕňa dojazdová rezerva (nemusí byť súčasťou technického riešenia 
vozidla - t. j.  nemusí byť vložená v podlahe)

Cena zahŕňa gumové rohože

Cena zahŕňa povinná výbava

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca vozidiel. 

Dodávateľ dodá a odovzdá vozidlo v sídle objednávateľa na základe preberacieho a odovzdávacieho protokolu podpísaného 
zástupcami oboch zmluvných strán. 

Dodávateľ je povinný oznámiť termín dodania predmetu zmluvy 48 hod. vopred.

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie vozidla ak pri prevzatí vozidla zistí vadu alebo ak predmet zmluvy nebude 
zodpovedať technickej špecifikácii požadovanej objednávateľom. 

K vozidlu sa požaduje dodať 2 kľúče s diaľkovým ovládaním, technický preukaz, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom 
jazyku, servisnú knižku, povinnú výbavu v zmysle platnej legislatívy, výbavu a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej 
špecifikácie. 

Objednávateľ požaduje predĺženú záruku 5 rokov / 100 000 km.

Dodávateľovi vznikne právo fakturovať kúpnu cenu dňom podpisu preberacieho a odovzdávacieho protokolu zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

Spôsob financovania: na základe faktúry bankovým prevodom so splatnosťou 30 dní. 

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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

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..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, 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 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Trnava
Ulica: Starohájska 10

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.04.2021 08:00:00 - 23.07.2021 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: 31 550,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 37 860,00 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 16.04.2021 11:16:01

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Todos Bratislava s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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