
SKODA

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa § 409a naši zákona č 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ v znení neskorších zmien
a doplnkov

sa uzatvára medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ: 

so sídlom:

IČO:

Zastúpený: 

Bankové spojenie: 

BIC:

IBAN:

Mesto Levice, Mestský úrad Levice

Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice 

00307203

štatutárny zástupca: RNDr. Ján Krtík - primátor mesta 

Primá banka a.s.

LUBSKBX

SK4731000000004220282802

2. Dodávateľ: 

so sídlom: 

v zastúpení:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie: 

BIC:

IBAN:

Autocentrum CYDA s.r.o.

Kalnická cesta 822/1, Levice 93401 

Peter Jantošík - konateľ 

48207373 

SK2120107462 

Slovenská sporiteľňa a.s.

GIBASKBX

SK61 0900 0000 0050 7134 0101

AUTOCENTRUM CYDA S. R. O.
Ing. Ivan Čierny, vedúci predaja nových vozidiel
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SKODA

PREAMBULA

Kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon'') na 

predmet zákazky „Nákup osobných automobilov“. Objednávateľ na uzavretie tejto zmluvy použi! postup 

verejného obstarávania - zákazka podľa § 117zákona.

ČI. I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je „Nákup osobných automobilov“ nižšej triedy (segment B) pre Mestský úrad 
Levice. Dodávateľ sa zaväzuje dodať nové a nepoužívané osobné automobily.

2. Objednávateľ požaduje dodanie automobilov v uvedenej technickej špecifikácií a s požadovanou výbavou.
3. Dodávateľ musí byť autorizovaný predajca vozidiel.
4. Dodávateľ dodá každý automobil v súlade s technickou a funkčnou špecifikáciu a s požadovaným 

vybavením uvedeným v zmluve a súčasťou dodania bude aj dodanie:
2 kľúče s dialkovým ovládaním,
osvedčenie o evidencii časť ll./technický preukaz,
návod na údržbu v slovenskom jazyku,
výbava a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej špecifikácie (príloha č. 1 - Technická špecifikácia ku 
Kúpnej zmluve, vypracuje dodávateľ),
povinná výbava vozidla v zmysle §16 vyhlášky č. 464/2009 Z. z. so všetkým vybavením v deklarovanom 
rozsahu podľa daného predpisu a podľa tejto zmluvy.

5. Dodávateľ dodá automobily bez právnych vád, ktoré by bránili jeho prevzatiu a riadnemu užívaniu.

ČI. II. Dodanie predmetu zmluvy a miesto plnenia

1. Súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaných automobilov. Ak sa pri 
odskúšaní zistí vada, objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie automobilov.

2. Dodávateľ je povinný dodať predmet zákazky najneskôr do 6 mesiacov odo dňa podpísania zmluvy. O 
prevzatí a odovzdaní automobilov bude vyhotovený zápis, ktorý potvrdia obe zmluvné strany a tento bude 
súčasťou vyhotovenej a doručenej faktúry.

Či. III. Cena predmetu zmluvy

1. Kúpna cena za dodanie predmetu zmluvy podľa čl. 1 je dohodnutá v zmysle zákona o cenách vo výške:

bez DPH 29158,33€

DPH 20% 

spolu s DPH

5831,67€ 

34990.-C

2. Cena za predmet zmluvy musí byť stanovená vrátane cla, dovoznej prirážky, vykonania predpredajného 
servisu a dopravy na miesto odberu, prvého zápisu držiteľa automobilu, prípadne dalších obstarávacích 
nákladov.
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3. Vrátane dopravy na miesto plnenia a vrátane zaškolenia osôb.
4. Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve.

Čl. IV. Platobné podmienky

1. Úhrada za dodanie predmetu zmluvy sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na základe 
vystavenej a doručenej faktúry, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu.

2. Faktúra musí jasne špecifikovať: číslo Zmluvy, predmet fakturácie, miesto a termín plnenia, rozpis 
fakturovanej sumy.

3. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a to najmä: označenie objednávateľa a dodávateľa, sídlo, 
IČO, splatnosť faktúry, cenu s DPH, sadzbu DPH, vyčíslenú DPH, cenu bez DPH, odtlačok pečiatky a podpis 
oprávneného zástupcu dodávateľa.

4. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po riadnom prevzatí automobilov, ktorý spĺňa technické parametre 
a požiadavky na jeho technické vybavenie v zmysle zmluvy.

5. Lehota splatnosti faktúry je 21 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na adresu jeho 
sídla.

6. Objednávateľ preddavok neposkytuje.

7. Ak bude faktúra vrátená dodávateľovi lehota splatnosti neplynie a začína plynúť až po jej vystavení a 
doručení bez vád.

Cl. V. Záruka

1. Dodávateľ poskytuje záruku 5 rokov/100.000 km.
2. Dodávateľ garantuje záručný a pozáručný servis.

Čl. VI. Povinnosti dodávateľa

1. Dodávateľ po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi miesto odovzdania a prevzatia automobilov a presné 
sídlo autorizovaného servisu.

2. Dodávateľ je povinný dodať automobily v súlade s požiadavkami podľa tejto zmluvy bez vád, poškodenia 
alebo iného opotrebovania ako automobily nové, nejazdené treťou osobou ani dodávateľom ako 
predvádzacie alebo služobné vozidlo.

3. Predmetom dodávky môžu byť len nové osobné automobily, ktoré ku dňu odovzdania spĺňajú ustanovenia 
§11 ods. 12 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

4. Dodávateľ dodá automobily s požadovanými technickými parametrami a v požadovanej výbave s 
príslušenstvom a dokumentmi, ktoré sa viažu k riadnemu odovzdaniu automobilov a k ich užívaniu.

5. V prípade ak bude zistené, že automobily nezodpovedajú zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky, 
objednávateľ si vyhradzuje právo automobily neprevziať a to bez nároku na akúkoľvek finančnú náhradu za 
náklady spojené s jeho dodaním, ktoré má vady a nie je v súlade s podmienkami v zmluve.

6. Ak automobily dodávateľ nedoručí v stanovenej lehote môže objednávateľ:
6.1 určiť náhradný termín na plnenie - dodanie automobilu.
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6.2 odmietnuť plnenie - dodanie automobilu ak nebolo doručené - odovzdané a prevzaté v stanovenej 
lehote určenej na jeho dodanie touto zmluvou.

Čl. VII. Ukončenie zmluvy

Ukončenie zmluvy môže nastať:

1. Riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, dodaním tovaru podľa týchto zmluvných 
podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a lehotách.

2. Odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok.
3. Ukončením zmluvy dohodou zmluvných strán:

3.1 ukončenie zmluvných strán dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o 
ukončení zmluvy,

3.2 pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v 
písomnej forme, ktorá bude obsahovať podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a 
vysporiadaním záväzkov zmluvných strán.

4. Výpoveďou danou Objednávateľom Dodávateľovi a to aj bez uvedenia dôvodov:
4.1 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.

4.2 výpoveď musí obsahovať náležitosti o vysporiadani záväzkov zmluvných strán v súvislosti s plnením 
zmluvy do momentu jej ukončenia ku dňu uplynutia výpovednej lehoty a ukončenia zmluvy.

Čl. Vili. Záverečné ustanovenia

1. Nedodržanie ktorejkoľvek uvedenej podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v zmluve sa považuje 
za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

2. Uplatnením sankcií, penále a zmluvných pokút nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú svojím 
konaním, nekonaním spôsobil objednávateľovi dodávateľ.

3. Účastníci zmluvy sa dohodli, že za podstatné porušenia tejto zmluvy sa považuje:
3.1 také porušenie zmluvy, ktoré ohrozilo alebo narušilo plnenie predmetu zmluvy,
3.2 opakované menej závažné porušenie zmluvy, pričom za opakované sa považuje ak nastalo aspoň 

dvakrát,
3.3 menej závažné porušenie zmluvy, ktoré účastník zmluvy napriek doručenej výzve neodstráni v lehote 

uvedenej v tejto výzve.
4. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje aj opakované porušenie zmluvných podmienok napriek 

predchádzajúcemu upozorneniu druhej zmluvnej strany.
5. Zmluva je vypracovaná v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre dodávateľa 

a 3 pre objednávateľa.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, vážne, určito 

a zrozumiteľne, na znak toho zmluvu potvrdzujú svojimi podpismi.
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7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania druhou zo zmluvných strán. Zmluva je účinná v deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia v zmysle §-47 Občianskeho zákonníka.

V Leviciach dňa.
1 l 06. 2022 0 7. 06. 2022

Objednávateľ
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