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Kúpna zmluva

Uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

Predávajúci:

Obchodné meno: AC s.r.o.
Sídlo: Gemerská 563, Brzotín 049 51
Zastúpený: 
IČO:

Christopher Ondrej 
52889084

IČDPH: SK2121177839
DIC: 2121177839
Registrácia: Okresný súd Košice 1, oddiel sro, vlož. č. 48242/V
Bankové spojenie: VUB, a.s.
Číslo účtu: SK0200 0000 0043 6186 5753
Tel.: +421918495440
Mail: opel.lc@autocentrum.sk

(ďalej len „predávajúci“'

Mail: mesto@poltar.sk (ďalej len „kupujúci“)

Kupujúci:
Obchodné meno: Mesto Poltár
Sídlo: Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Zastúpený: Mgr. Martina Brisudová, primátorka mesta
IČO: 00 316 342
DIČ 2021250968
Bankové spojenie: VÚB, a.s. číslo účtu: SK40 0200 0000 0000

2212 7352

sa v zmysle § 409 a nasl. 
Obchodného zákonníka

dohodli

na uzavretí tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluvy“) za nasledovných podmienok: 
Zmluva sa uzatvára na základe výsledkov verejného obstarávania podľa §117 Zákona č. 
343/2015 Z. z., o verejnom obstarávaní v platnom znení.

ČI. I.

Predmet zmluvy

Premetom Zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar: osobné motorové 
vozidlo s kotviacim systémom na invalidný vozík a zdvíhacou plošinou alebo 

mailto:opel.lc@autocentrum.sk
mailto:mesto@poltar.sk


mechanickým nájazdom pre invalidný vozík.
1) Technická špecifikácia predmetu Zmluvy je obsiahnutá v súťažnej ponuke 

predávajúceho, ktorou sa zúčastnil verejného obstarávania a tvorí prílohu č. 1 tejto 
zmluvy.

2) Záväzku predávajúceho dodať predmet Zmluvy zodpovedá záväzok kupujúceho 
zaplatiť za predmet Zmluvy dohodnutú kúpnu cenu.

ČI. II.

Miesto, čas a spôsob dodania

1) Predávajúci dodá predmet Zmluvy kupujúcemu najneskôr do 31.09.2022. Miesto 
dodania je Železničná 489/1, 987 01 Poltár.

2) O dodaní predmetu tejto zmluvy bude predávajúci informovať kupujúceho 3 dni 
vopred telefonicky, písomne alebo e-mailom.

3) Zmluvné strany sa dohodli, že predmet Zmluvy bude dodaný spolu s dodacím listom, 
technickým preukazom, s návodom na použitie v slovenskom alebo českom jazyku, 
záručným listom a ďalšími dokladmi nevyhnutnými pre používanie predmetu tejto 
zmluvy.

4) Odovzdanie a prevzatie predmetu tejto zmluvy sa uskutoční písomným potvrdením 
(podpisom každej zo zmluvných strán) odovzdávacieho protokolu vystaveného 
predávajúcim.

5) Kupujúci má právo v prípade, že predmet Zmluvy má zjavné vady, odmietnuť jeho 
prevzatie. Predávajúci je povinný v tomto prípade odstrániť tieto vady v najkratšom 
možnom čase.

6) V prípade nedodržania zmluvného termínu dodávky predmetu Zmluvy si kupujúci 
uplatní u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,0005 % z ceny predmetu tejto 
zmluvy s DPH za každý deň omeškania a kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť bez 
akýchkoľvek finančných nárokov zo strany predávajúceho.

ČI. III.

Kúpna cena

1) Cena za predmet Zmluvy ie:
Bez DPH: 28 658,- eur
DPH 20%: 5 731,67,-eur
Spolu s DPH: 34 390,- eur
Spolu s DPH slovom: tridsaťštyritisíctristodeväťdesiat eur

Cena za predmet tejto zmluvy je maximálna a pevná bez ohľadu na vývoj kurzu EUR 
voči ostatným menám. V cene sú započítané všetky náklady predávajúceho, vrátane 
dopravy na miesto

2) Cenu za predmet tejto zmluvy uhradí kupujúci predávajúcemu na základe faktúry. 
Faktúra bude vyhotovená a úhrada bude realizovaná po dodaní a prevzatí predmetu 
Zmluvy. Splatnosť faktúry je 15 kalendárnych dní od jej doručenia kupujúcemu.

3) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi, 
inak je kupujúci oprávnený faktúru predávajúcemu vrátiť. Lehota splatnosti začne v 



takom prípade plynúť od doručenia novej, správne vystavenej faktúry kupujúcemu.
4) V prípade nedodržania splatnosti faktúry je predávajúci oprávnený uplatniť u 

kupujúceho úrok omeškania vo výške 0,0005 % z ceny predmetu Zmluvy s DPH za 
každý deň omeškania.

ČI. IV.

Vlastníctvo

1) Vlastníctvo k predmetu Zmluvy ako aj nebezpečenstvo jeho zničenia alebo poškodenia 
prechádza na kupujúceho momentom pripísaním ceny predmetu Zmluvy na účet 
predávajúceho.

ČI. V.

Záruka, zodpovednosť za vady

1) Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpísaní preberacieho 
protokolu kupujúcim. Pozáručný servis bude riešený vzájomnou dohodou oboch strán 
po skončení záručnej doby predmetu zmluvy.

2) Predávajúci zodpovedá za vadu:
a. predmetu tejto zmluvy (množstvo, kvalita, vyhotovenie),
b. v dokladoch potrebných na jeho užívanie,
c. ktorú predmet tejto zmluvy má v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo 

škody na veci na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase, 
d. ktorá je spôsobená porušením povinnosti predávajúceho aj ako dopravcu, 
e. právnu.

3) Kupujúci je povinný dodaný predmet tejto zmluvy prezrieť do 10 dní a prípadné zjavné 
vady uplatniť u predávajúceho do 15 dní odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na 
tovare.

4) Predávajúci je povinný v záručnej dobe bezplatne odstrániť všetky odstrániteľné vady 
opravou veci.

5) Predávajúci je povinný v záručnej dobe vymeniť predmet tejto zmluvy v prípade, ak ide 
o neodstrániteľnú vadu.

ČI. VI.

Odstúpenie od zmluvy

1) Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek sankcií v nasledujúcich 
prípadoch:

a) ak predávajúci nedodá predmet tejto zmluvy riadne a včas - v lehote 
uvedenej v čl. II. Zmluvy,

b) ak poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej NFP) 
kupujúcemu neschváli žiadosť o NFP na predmet zákazky verejného



obstarávania,
c) Ak nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a výsledky 

kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých 
z verejného obstarávania.

2) Predávajúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť v nasledujúcich prípadoch 
(podstatné porušenie zmluvy kupujúcim):

a) ak kupujúci, aj napriek oznámeniu o dodaní predmetu tejto zmluvy, tento 
neprevezme do 30 dní od tohto oznámenia,

b) ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas - v lehote 
uvedenej čl. III. Zmluvy (do 15 kalendárnych dní od doručenia tovaru 
kupujúcemu).

3) Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné doručením písomného odstúpenia druhej 
zmluvnej strane.

4) Túto zmluvu možno ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán.

Čl. VII.

Záverečné ustanovenia

1) Zmluvné strany sa dohodli, že na ostatné vzájomné vzťahy neupravené touto 
zmluvou platia ustanovenia Obchodného zákonníka.

2) Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly, auditu na mieste súvisiacom s 
dodávaným tovarom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
NFP, a to oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu a poskytne im potrebnú 
súčinnosť.

3) Zmluvné strany sa zaväzujú neodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane 
akékoľvek zmeny adries, alebo iných identifikačných údajov uvedených v záhlaví 
tejto zmluvy.

4) Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
5) Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sú platné iba v písomnej forme s podpismi 

oboch zmluvných strán.
6) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť nasledujúci deň po zverejnení podľa zák. č. 40/1964 Zb. kumulatívne s 
odkladacou podmienkou nasledovne : Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení 
finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval 
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom 
rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci 
finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv 
na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s 
výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly.

7) Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými, 
slobodnými a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni 
ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.



za kupujúceho za predávajúceho

ACs.r.o. G           ,049 51 Brzotín 
ICO: 52 889 0B4, DIČ: 2121177839 
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Prílohy:

1. Technická špecifikácia ponúkaného vozidla, kotviaceho systému, zdvíhacej 
plošiny alebo nájazdu pre invalidný vozík - súťažná ponuka predávajúceho

http://www.autocentrum.sk


Nové vozidlo:

Model: OPEL MOVANO Van 3500 L2H2 BASE 2.2 CDTi 
(88kW/i2ok) Start/Stop MT6

Štandardná výbava

ABS + EBA 0,00 0,00
A/rbag vod/ča 0,00 0,00
Alternátor 180 A 0,00 0,00
Bočné posuvné dvere plechové na pravej strane 0,00 0,00
Bočné signálne svetlá (iba L4) 0,00 0,00
Centrálne zamykanie s díalkovým ovládaním 0,00 0,00
Deliaca plechová prepážka plná 0,00 0,00
Držiak nápojov v spodnej časti stredu palubnej

0,00 0,00
dosky
Držiak tabletu na hornej časti stredu palubnej 
dosky

0,00 0,00

Dvojsedadlo spolujazdca s trojbodovými
0,00 G 00

bezpečnostnými pásmi
W, W W

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné
a no A AA

zrkadlá s dvojitým zrkadlom
u, uu u, w

Elektricky ovládané predné okná so sekvenčným 
ovládaním

0,00 0,00

ESP + ASR + Pomoc pri rozjazde do svahu 0,00 0,00
Kontrolka nízkeho stavu oleja 0,00 0,00
Látkové čalúnenie Darko Black 0,00 0,00
Manuálna klimatizácia s klimatizovanou 
priehradkou spolujazdca

0,00 0,00

Možnosť samostatného uzamknutia kabíny a 0,00 0,00



nákladového priestoru
Oceľové kolesá 15" s pneumatikami 215/70 R15C 
(okrem verzii L4)

0,00 0,00

Osvetlenie kabíny 0,00 0,00
Otvorené odkladacie priehradky na hornej časti 
vpravo palubnej dosky

0,00 0,00

Ovládanie rádia na volante 0,00 0,00
Palivová nádrž 90 1 0,00 0,00
Palubný počítač 0,00 0,00
Plné opierky hlavy 0,00 0,00
Plnohodnotné rezervné oceľové koleso 0,00 0,00
Pozdĺžne nastaviteľný volant 0,00 0,00
Rádio MP3 s dotykovým displejom, Bluetooth, 
USBaDAB

0,00 0,00

Tempomat a obmedzovač rýchlosti 0,00 0,00
Uzatvárateľná priehradka na spodnej časti vpravo

0 00 0,00
palubnej dosky
Uzatvárateľná schránka na spodnej časti stredu 
palubnej dosky

0,00 0,00

Vyhrievanie odvetrávacieho potrubia motoru 0,00 0,00
0,00 0,00

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou a 
bedernou opierkou

0,00 0,00

Výškovo nastaviteľné trojbodové bezpečnostné 
pásy

0,00 0,00

0,00 0,00
Zadný parkovací asistent 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

7 miestne vozidlo ( vrátane miesta pre invalidný 
vozík)
Vnútorná výška vozidla i 73omm
Bez prepážky
Posuvné bočné dvere z obidvoch strán s pevným 
oknom
Presklenené zadné krídlové dvere s vyhrievaným 
zadným oknom



Plastové obloženie spodnej časti stien
Mechanická zdvíhacia plošina pre ukotvenie jedného 
invalídního vozíka
ix kotviaci systém pre invalidný vozík
Zaškolenie jednej osoby na obsluhu
Všetky potrebné dokumenty na prerobené vozidlo 
vrátane tech.preukazu zabezpečí dodávateľ



TECHNICKÉ PREVEDENIE

Do nákladného priestoru za sedadlom vodiča a sedadlom spolujazdca sú namontované:

C: Demontovateľné štyri sedadlá GRL kategórie N1 v jednom rade s trojbodovými bezpečnostnými 
pásmi, polohovateľným operadlom. Poťahová latka sedadiel je sivočierna. Sedadlá so systémom pre 
ľahkú demontáž s hliníkovými Air lištami v podlahe.

Na pôvodnú podlahu nákladného priestoru je polozená vodovzdorna protišmyková preglejka hrúbky 
ISmm Nástupné hrany obložené nerezovými alebo hliníkovými lištami a spoje prefmelené. Pôvodné 
kotviace oká premontované na novú podlahu.

Na P stranu za 2. radom sedadiel jc namontované pevné okno polepené bezpečnostnou fohou.

V podlahe sú zapustené hliníkových AIRLINE upínacie lišty pre uchytenie invalidného vozíka.

Upínací systém UNWIN pre uchytenie invalidného vozíka a UNWIN pre upnutie prepravovanej 
invalidnej osoby - 1ks

Závod OPAVA
K n unikli 117. 747 07 Opava 
í e! • -420 553 760X1 I 
fax: U20 553 760 XOX 
e-rmiľ ínk^hugemann.ľ z

Mrľdiäki) Banská Bystrica
Ing Michal Casnocbn
tcl M71 904 900 2.94

vtntiit



Hliníková mechanická skladacia plošina AMF

Madlá
- na bokoch nákladného priestoru budú namontované vodorovné pridržné madlá
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