
Kúpna zmluva č. Z202025279_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Vojenský historický ústav Bratislava
Sídlo: Krajná 27, 82104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00802751
DIČ: 2020879575
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK58 8180 0000 0070 0016 9713
Telefón: 421 2 48207703

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: SK3265000000000020528179
Telefón: 0269202332

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Osobný automobil ŠKODA Octavia Combi
Kľúčové slová: Osobný automobil, Osobné motorové vozidlo, Motorové vozidlo na prepravu osôb
CPV: 34100000-8 - Motorové vozidlá; 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: Osobný automobil ŠKODA Octavia combi ambition 2,0 TDI,85 kW, 6MP

Funkcia

Nové osobné motorové vozidlo na prepravu osôb a batožiny kategórie M1 nižšej strednej triedy

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nové osobné motorové vozidlo ŠKODA Octavia Combi,  
ambition 2,0 TDI,85 kW, 6MP ks 1

Rok výroby rok 2020

Maximálny výkon motora kW 85

Počet valcov; usporiadanie ks 4;radové

Zdvihový objem motora cm3 1968

Maximálny krútiaci moment/otáčky Nm/min-1 250 / 1 500 – 3
500

Emisná norma EU EURO 6

Emisie CO2 pri kombinovanej spotrebe g/km 102 – 135

Maximálna rýchlosť km/h 205

Objem palivovej nádrže L 45
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Maximálna spotreba paliva v l/100 km podľa normy 
99/100/EEC l 3,8 5,6

Celková hmotnosť kg 1940

Užitočná hmotnosť s vodičom kg 378 590

Nebrzdený príves kg 710

Dĺžka/šírka/výška mm 4 689/1 
829/1 490

Rázvor mm 2686

Objem batožinového priestoru bez rezervného kolesa,so
zadnými sedadlami v nesklopenej /sklopenej polohe l 610/1700

Zimné pneumatiky na 16“ oceľových diskoch ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Druh paliva nafta, CN min. 51

Motor vznetový preplňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva

Druh pohonu pohon predných kolies

Prevodovka manuálna, 6 – rýchlostná

Karoséria Kombi, 5 – miestna, 5 – dverová, dvojpriestorová

Brzdy predné kotúčové, zadné kotúčové

Pneumatiky 205/60 R16

Disky Twister z ľahkej zliatiny 7J X 16“

Farba karosérie F6F6 Sivá Quartz metalíza

Farba interiéru Čierna látka

Poťah sedadiel látka Ambition

ESC vrátane ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, 
RBS, ESBS, MKB, TSA, XDS+ áno

7 airbagov – čelné airbagy vodiča a spolujazdca (airbag 
spolujazdcas deaktiváciou), bočné airbagy vpredu, 
hlavové airbagy, kolenný airbag vodiča

áno

Signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu vodiča, 
spolujazdca a troch miest vzadu áno

Lakťová opierka s odkladacou schránkou JUMBO BOX s
výduchmi ventilácie precestujúcich vzadu áno

LIGHT & SIGHT PACK 2: LIGHT AND VIEW paket – 
Bi-LED Matrix predné svetlomety s AFS, funkciou 
prisvecovania do zákrut a uvítacím efektom, LED zadné 
svetlá – Full LED s dynamickými ukazovateľmi smeru a 
uvítacím efektom, parkovacia kamera, Výsuvné 
ostrekovače svetlometov, Predné hmlové svetlá s 
CORNER funkciou, Elektricky ovládané, vyhrievané a 
sklopné spätné zrkadlá s osvetlením nástupného 
priestoru a automatickým stmievaním, vnútorné spätné 
zrkadlo s automatickým stmievaním, LIGHT AND RAIN 
ASSIST

áno

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant áno

Zadná lakťová opierka s otvorom na prepravu dlhých 
predmetov áno

2-ramenný kožený multifunkčný volant na ovládanie 
rádia a telefónu (pre DSGs radiacimi páčkami pod 
volantom)

áno

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti áno

Výškovo nastaviteľné a vyhrievané predné sedadlá s 
manuálne nastaviteľnýmibedrovými opierkami áno

Care connect 1 rok áno

Climatronic – dvojzónová automatická klimatizácia áno

Parkovacie senzory vzadu áno
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MAXIDOT – plnegrafický displej palubného počítača áno

Asistent rozjazdu do kopca áno

Gumenné rohože sada 4ks

Predĺžená záruka na 5 rokov, do 100 000 km(platí tá z 
podmienok, ktorá nastane skôr) áno

ŠKODA – Doživotná Garancia Mobility Premium áno

Rezerva na oceľovom disku, zdvihák, kľúč na kolesá áno

Výstražný trojuholníkŤažné 
lanoLekárničkaBezpečnostná reflexná vesta áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia, ktorým je sídlo kupujúceho

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max.1 hodiny

V kúpnej cene je zahrnutá kompletná dodávka predmetu zákazky vrátane všetkých súvisiacich služieb a prác (predpredajný 
servis, doprava, odskúšanie, odovzdania dokladov na riadne užívanie)

Kúpnu cenu uhradí objednávateľ dodávateľovi na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví a doručí objednávateľovi. Splatnosť 
faktúry do 30 dní po dodaní predmetu zákazky

Vrátane dokladov: preberací protokol, návod na obsluhu vozidla v slovenskom jazyku, servisná knižka v slovenskom jazyku, 
platný doklad o záručných podmienkach, platné osvedčenie o evidencii vozidla (technický preukaz), certifikát o zhode, a 2 
(dva) ks kľúčov s diaľkovým ovládaním, povinná výbava  v zmysle §16 Rek. Vyhlášky 464/2009 Z.z.

Dodávateľ je autorizovaný predajca, o čom doloží doklad o autorizovanom obchodnom zastúpení pre príslušnú továrenskú 
značku do 7 dní od uzatvorenia zmluvy

V lehote do 7 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predloží dodávateľ kontaktné údaje osoby oprávnenej konať vo veciach plnenia 
zmluvy

Dodávateľ je povinný presný termín a čas predmetu zákazky oznámiť objednávateľovi písomne (elektronicky alebo poštou) 
minimálne dva pracovné dni vopred tak, aby objednávateľ zabezpečil prítomnosť zodpovedných osôb objednávateľa na 
prevzatie predmetu zákazky

Dodávateľ sa zaväzuje dodať nové, nejazdené, nepoškodené a neopravované motorové vozidlo

Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky do 12.12.2020 od nadobudnutia účinnosti zmluvného vzťahu.

Porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností dodávateľa sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a 
objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle všeobecných zmluvných podmienok EKS.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Ulica: Krajná 27

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.11.2020 14:31:00 - 11.12.2020 14:31:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
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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: 18 333,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 22 000,00 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 14.10.2020 15:20:01

Objednávateľ:
Vojenský historický ústav Bratislava
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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