K ÚPNA Z M L U V A
uzatvorená podľa § 409 č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov medzi
Kupujúci:
Stredisko sociálnej starostlivosti.
Sídlo: V. Clementisa č. 51, 917 01 Trnava
IČO: 17639760 DIČ: 2021176245
IČ DPH: SK2021176245
Číslo účtu v tvare IBAN: SK2602000000000064833212
Zastúpený: JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ
(ďalej len „kupujúci“)
Predávajúci:
Autoservis Béhr a Béhr s. r. o.
Zavarská cesta 10/A č. 917 01 Trnava
IČO: 34134484DIČ: 2020368603
IČ DPH: SK2020368603
Číslo účtu v tvare IBAN: SK95 1100 0000 0026 2021 0518
Zastúpený:Ing. Ladislavom Béhrom
(ďalej len „predávajúci“)
ako zmluvné strany uzatvorili kúpnu zmluvu v nasledovnom znení:
Článok I
Predmet zmluvy
1. Predávajúci touto Zmluvou predáva kupujúcemu úžitkové motorové vozidlo
špecifikované v ods. 2 a kupujúci predmetné motorové vozidlokupuje za podmienok
stanovených v tejto zmluve a cenu ktorá je výsledkom verejného obstarávania.
2. Predmetom kúpy je jeden kus, nového úžitkového motorového vozidlo podľa
uvedenej špecifikácie (ďalej len „vozidlo“) :
- CITROEN Jumpy Furgon plechový 2.0 HDi 128k L2H1 1,2t, ktorého VIN je
VF7XUAHZ8EZ028219
- počet dverí 2 + bočné posuvné a zadné dvojkrídlové
- farba biela uni bez metalízy
- dieselový motor,
- výkon motora 94 kW s obsahom motora 1997 cm3,
- centrálne zamykanie vozidla, obsahuje 1 kus kľúč na diaľkové ovládanie a 1kus
servisný kľuč/bez diaľkového ovládania/
- elektrické sťahovanie predných okien,
- počet airbagov 1,
- systém ABS
- posilňovač riadenia,
- palubný počítač,
- rezervná pneumatika,
- výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča,

- dvojsedadlo pre spolujazdcov,
- úžitková hmotnosť 1200 kg,
- objem batožinového priestoru 6 dm3
- pneumatiky vozidla o veľkosti 16“
Článok II
Kúpna cena
1. Cena uvedeného vozidla je: 13875,00 € bez DPH, pričompredávajúci je platca
DPH a fakturované bude s DPH.
2. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli na spôsobe platby kúpnej ceny
bezhotovostným prevodom na účet vedený v Tatra banke a.s. na číslo účtu:
2620210518/1100 na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 10 dní od doručenia.
3. V cene je dodanie vozidla na adresu: Hospodárska č. 62, 917 01 Trnava.
V cene sú zahrnuté už všetky ostatné náklady spojené s predmetom tejto zákazky.
Pri dodaní vozidla bude spísaný protokol o prevzatí a odovzdaní vozidla podpísaný
oboma zmluvnými stranami.
4. Vozidlo bude kupujúcemu dodané po zaplatení kúpnej ceny 16650,00 € s DPH na
účet uvedený v odseku 2, tohto článku a todo 3 dní od zaplatenia.
Článok III
Stav predmetného motorového vozidla
1. Predávajúci vyhlasuje, že motorové vozidlo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je
nové, bez faktických i právnych vád.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zárukepredmetného motorovéhovozidla s dobou 2
roky, 5 rokov na prehrdzavenie karosérie.
3. Predávajúci dodá kupujúcemu v deň prevzatia motorového vozidla aj potrebné
doklady od vozidla, tak aby kupujúci mohol motorové vozidlo prihlásiť na príslušnom
Dopravnom inšpektoráte.
4. Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom predmetného motorového vozidla riadne
oboznámil jeho obhliadkou kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu
tejto Zmluvy.

Článok IV
Iné dojednania
1. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom
rovnopise pre každú zo zmluvných strán.
2. Na právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola
uzatvorená na základe vzájomnej dohody, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite,
vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Strediska sociálnej

starostlivosti, ktorým je internetová stránka Strediska sociálnej starostlivosti
www.sss.trnava.sk.Táto zmluva bola zverejnená dňom 10.11.2014

V Trnave dňa:10.11.2014V Trnave dňa: 10.11.2014

(signet)
---------------------------------

(signet)
-------------------------------

Predávajúci:Ing. Ladislavom BéhromKupujúci:JUDr. Vlastimil Očenáš
konateľ
riaditeľ SSS

