
Zmluva číslo 134/12  
o poskytovaní služieb 

 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

Objednávateľ:  Centrum voľného času 
Štatutárny orgán: PaedDr. Alena Mocná, riaditeľka CVČ 
Sídlo:   Orgovánová 5, 040 11 Košice 
IČO:   35542781 
DIČ:   2021636111 
Tel.:   055 642 36 37 
Bankové spojenie: Prima banka a.s., Košice 
   Č.ú.: 0495610002/5600 
 
 

a 
 
 
Dodávateľ:   eurobus a.s. Košice 
Registrovaný:  Okresný súd Košice I, číslo zápisu: odd. Sa, 1202/V 
Sídlo:   Staničné námestie 9, 042 04 Košice 
Zastúpený:  Ing. Ľubomír Gerši, predseda predstavenstva 
   Ing. Štefan Gajdoš, člen predstavenstva 
IČO:   36211079 
DIČ:   SK 2020062352 
Tel.:   0908783631 
Bankové spojenie: Poštová banka a.s., Košice 
   Č. ú.: 20226410/6500 
 
 

Čl. I 
Východiskové podklady a údaje 

 
1. Podkladom zmluvy o poskytovaní služieb je výsledok verejného obstarávania 

uskutočneného v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súťažných podkladov 
v uvedenom verejnom obstarávaní a cenová ponuka víťaza verejného obstarávania.  
 
Názov zákazky: „Zabezpečenie prepravy autobusmi a mikrobusmi pre CVČ 
Orgovánová a EP v roku 2012.“ 
Spis č.: A3/01/2012 

 
2. Východiskové údaje:  

Názov predmetu zákazky: „Zabezpečenie prepravy autobusmi a mikrobusmi pre 
CVČ Orgovánová a EP v roku 2012.“ 
Miesto realizácie predmetu zákazky: na základe požiadaviek objednávateľa.  



 
Čl. II 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie zákazky s názvom: 
„Zabezpečenie prepravy autobusmi a mikrobusmi pre CVČ Orgovánová a EP 
v roku 2012.“ 

2. Autobusová preprava bude zabezpečovaná autobusmi: 
Scania IRIZAR – luxusný klimatizovaný autobus, 61 – 63 miest, rok výroby 2008, 
vybavenie: audio, video, chladnička, toaleta, 7 monitorov, individuálne ozvučenie 
a osvetlenie každého sedadla, bezpečnostné pásy, 
Scania IRIZAR - luxusný klimatizovaný autobus, 57 – 59 miest, rok výroby 2004,  
vybavenie: audio, video, chladnička, toaleta, 2 monitory, individuálne ozvučenie a 
osvetlenie každého sedadla, 
Renault ILIADE – klimatizovaný autobus, 47 – 49 miest, rok výroby od 2000 do 
2005, vybavenie: audio, video, chladnička, toaleta, 2 monitory, individuálne ozvučenie 
a osvetlenie každého sedadla, 
ISUZU – klimatizovaný autobus, 30 miest, rok výroby 2008, vybavenie: audio, video, 
1 monitor, sklopné a výsuvné sedadlá s bezpečnostnými pásmi, osvetlenie sedadla, 
CROSWAY – linkový autobus, 42 – 49 miest, rok výroby od 2008 do 2011, 
vybavenie: audio, 
Mikrobus IVECO DAILY – klimatizovaný mikrobus, 17 – 19 miest, rok výroby 2003, 
vybavenie: audio, video, 1 monitor. 

 
 

Čl. III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Dodávateľ sa zaväzuje:  

a. riadne a včas pristavovať autobusy podľa pokynov objednávateľa a to 
v bezchybnom technickom stave, 

b. prepravné služby vykonávať riadne a včas, 
c. v prípade poruchy je dodávateľ povinný bezodkladne zabezpečiť náhradnú 

autobusovú dopravu na rovnakej úrovni,  
d. musí spĺňať podmienky v zmysle výzvy č. A3/01/2012 a prílohy č. 1 k výzve, 
e. vodiči sa riadia počas cesty pokynmi vedúceho zájazdu.  

 
2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a. najneskôr do 14 dní pred uskutočnením prepravy zaslať objednávku dodávateľovi, 
b. zrealizovať úhradu v dohodnutej výške a v termíne uvedenom v čl. VI. tejto 

zmluvy.  
 
 

Čl. IV 
Čas plnenia 

 
Dodávateľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy v termíne do 
31.12.2012 a to podľa doručených objednávok.  
 



 
Čl. V 
Cena 

 
1. Cena predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je:  

a. SCANIA IRIZAR – 1 km 1,26 € + príslušná sadzba DPH, 1 hod. zdržania 8 € + 
príslušná sadzba DPH. 

b. Renault ILIADE – 1 km 1,10 € + príslušná sadzba DPH, 1 hod. zdržania 7 € + 
príslušná sadzba DPH, minimálna cena za dopravu je 150 €. 

c. ISUZU - 1 km 0,90 € + príslušná sadzba DPH, 1 hod. zdržania 7 € + príslušná 
sadzba DPH, minimálna cena za dopravu je 80 €. 

d. CROSWAY - 1 km 1,10 € + príslušná sadzba DPH, 1 hod. zdržania 7 € + 
príslušná sadzba DPH, minimálna cena za dopravu je 80 €. 

e. Mikrobus IVECO DAILY - 1 km 0,76 € + príslušná sadzba DPH, 1 hod. zdržania 
7 € + príslušná sadzba DPH, minimálna cena za dopravu je 80 €. 

f. ku všetkým cenám sa ďalej pripočítava diéta vodiča/ov, mýtne, diaľničné poplatky 
v tuzemsku a zahraničí a prípadné poplatky za parkovné.  

g. v prípade niektorých dlhších trás pri jednodenných prepravách môže dôjsť 
k zníženiu cien za dopravu na základe nákladovej kalkulácie. 

2. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj ceny PHM na svetových trhoch môže dodávateľ 
pristúpiť k úprave cien za 1 km a to ak cena PHM stúpne o viac ako 5 % oproti 
kalkulácii, cena bude upravená o 0,02 €/km + DPH. Úprava ceny bude uskutočnená na 
základe upovedomenia objednávateľa. Kalkulovaná cena PHM je v cenovej ponuke 
1,15 €/l bez DPH.  

 
 

Čl. VI 
Platobné podmienky 

 
 
Po realizácii prepravy dodávateľ vystaví objednávateľovi faktúru /daňový doklad/ do 
siedmych kalendárnych dní po realizácii prepravy. Objednávateľ je povinný uhradiť 
faktúru do 14 /štrnásť/ kalendárnych dní od jej doručenia. Faktúra bude uhradená na 
uvedené číslo účtu v čl. I. tejto zmluvy.  
 
 

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle CVČ Orgovánová – 
www.cvcorgovanova.sk. 

2. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, tri rovnopisy si ponechá 
objednávateľ a jeden dodávateľ.  

4. Zmeniť alebo doplniť obsah zmluvy možno len formou očíslovaného písomného 
dodatku, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 



5. Zmluvné strany berú na vedomie právnu skutočnosť ustanovenú v § 9 ods. 3 zákona č. 
25/2006 Z. z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  

6. Súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky, 
Príloha č. 2: Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu trhu č. A3/01/2012, 
Príloha č. 3: Licencia na vnútroštátnu prepravu cestujúcich autobusmi - koncesná 
listina, 
Príloha č. 4: Rozhodnutie Krajského úradu – povolenie nepravidelnej autobusovej 
prepravy, 
Príloha č. 5: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 3 Zákona NR SR č. 168/1996 
Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších právnych predpisov, 
Príloha č. 6: Technická špecifikácia – emisné triedy: motor EURO minimálne III, 
Príloha č. 7: Odborná prax vodičov na prepravu žiakov, 
Príloha č. 8: Platné osvedčenie o TK a EK vozidiel, 
Príloha č. 9: Platné povinné zmluvné poistenie.  

7. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že tak, ako bola vyhotovená 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne 
slobodne prejavili, nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.  

8. Táto zmluva je podľa § 5a. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ 
v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou.  

 
 
V Košiciach, dňa        V Košiciach, dňa 
 
 
 
 
Za objednávateľa:        Za dodávateľa: 
 
 
 
..................................      .................................
 riaditeľka CVČ        Ing. Ľubomír Gerši 
                  predseda predstavenstva 
                      
 
 
 
 
         ................................. 

                                                                                                                   Ing. Štefan Gajdoš 
                                                                                                            člen predstavenstva 
  


