KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“)
(ďalej v texte len „Zmluva“)
Článok 1
ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Kupujúci

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
Bulharská 39, 918 53 Trnava
Mgr. Július Fekiač,
Ing. Marcela Horáková,
Ing. Dalibor Trebichalský
52 646 564
2121096670
SK2121096670

Bankové spojenie:
IBAN:
Zástupca splnomocnený
na riešenie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Ing. Dalibor Trebichalský, konateľ, + 421335531287, vo@tcs-trnava.sk
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Ing. Rastislav Cenký, + 421911346463, vo@tcs-trnava.sk
(ďalej len „Kupujúci“)
a
1.2 Predávajúci

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zapísaná v:

SZILCAR PARTNERS s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava
MUDr. Jozef Szilasi
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, vložka číslo: 92761/B
47221925
2023804431
SK2023804431

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN, SWIFT:
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
na riešenie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
MUDr.Jozef Szilasi, konateľ, +421903900016, szilasi@fordszilcar.sk
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Ing.Jozef Martinkovič, fleet manažér, +421918724216, jmartinkovic75@gmail.com
(ďalej len „Predávajúci”)
(Kupujúci a Predávajúci ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

Článok 2
PREAMBULA
2.1

2.2

Túto Zmluvu uzatvára v nadväznosti na výsledok verejného obstarávania podľa zákona
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“) Kupujúci ako verejný obstarávateľ s Predávajúcim ako
úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky
„Dodávkové automobily do 3,5 tony“ (ďalej aj len „zákazka“), zadávaním nadlimitnej
zákazky postupom verejnej súťaže bez elektronickej aukcie, vyhlásenom v Úradnom
vestníku Európskej únie dňa 4.5.2020, pod značkou S 086 - 204114, a vo Vestníku
verejného obstarávania č. 96/2020 zo dňa 5.5.2020 pod značkou 18212-MST (ďalej len
„verejné obstarávanie“). Túto Zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade so súťažnými
podkladmi a ich prílohami k verejnému obstarávaniu, v súlade s vysvetleniami súťažných
podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo a v súlade s
predloženou ponukou Predávajúceho ako úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní.
Zmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob
realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhláseného verejného obstarávania. Zmluvné strany
majú záujem definovať svoje práva a povinnosti pri plnení predmetu tejto Zmluvy, a to tak,
aby boli vyvážené a zodpovedajúce postaveniu oboch Zmluvných strán.
Článok 3
DEFINÍCIE
Okrem pojmov definovaných priamo v texte v iných častiach Zmluvy, Zmluvné strany sa
dohodli a súhlasia, že pojmy používané v Zmluve, ktoré nebudú v príslušnej časti Zmluvy
zadefinované inak, budú mať pre účely Zmluvy význam definovaný v príslušných
ustanoveniach tohto článku 3 Zmluvy:

3.1

3.2
3.3

3.4
3.5

3.6

Predmet kúpy: Predmetom kúpy sa na účely tejto Zmluvy rozumie tovar - dodávkové
automobily do 3,5 tony, ktoré tvoria spolu súbor jednotlivých častí predmetu kúpy ako je
podrobne popísaný v Prílohe č.1 a Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
Obchodný zákonník: Obchodným zákonníkom sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákon č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
Ponuka Predávajúceho: Ponukou Predávajúceho sa na účely tejto Zmluvy rozumie ponuka
Predávajúceho predložená Predávajúcim do verejného obstarávania, ktorá bola Kupujúcim
vyhodnotená ako úspešná/ víťazná ako tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy.
Zákon o DPH: Zákonom o DPH sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákon č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
Zákon o nelegálnom zamestnávaní: Zákonom o nelegálnom zamestnávaní sa na účely
tejto Zmluvy rozumie zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Zákon o registri partnerov: Zákonom o registri partnerov sa na účely tejto Zmluvy rozumie
zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.

3.7

3.8

Zákon o verejnom obstarávaní: Zákonom o verejnom obstarávaní sa na účely tejto Zmluvy
rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.
Zmluva: Zmluvou sa na účely tejto Zmluvy rozumie táto kúpna zmluva.
Článok 4
PREDMET ZMLUVY

4.1

4.2

4.3

Predávajúci sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje dodať Kupujúcemu Predmet kúpy,
odovzdať doklady potrebné na riadne užívanie Predmetu kúpy (ďalej aj len ako „súvisiaca
dokumentácia“) v slovenskom jazyku – najmä osvedčenie o evidencií vozidla (technický
preukaz), servisná knižka, návod na obsluhu, záznam zaškolenia obsluhy, previesť na
Kupujúceho vlastnícke právo k dodanému Predmetu kúpy to všetko za podmienok a
spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a zabezpečovať pre Kupujúceho sám vo svojom mene,
príp. prostredníctvom svojich zmluvných partnerov bezplatný autorizovaný servis Predmetu
kúpy v rozsahu stanovenom v Prílohe č. 2 k tejto Zmluve.
Zoznam servisných prevádzok Predávajúceho, príp. servisných partnerov Predávajúceho je
uvedený v Prílohe č. 5 k tejto Zmluve.
Predávajúci sa súčasne zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu akúkoľvek súčinnosť spojenú s
plnením tejto Zmluvy (vrátane Kupujúcim uplatnených práv vyplývajúcich zo záruky);
bezodkladne, a to aspoň vo forme e-mailu, informovať Kupujúceho o akýchkoľvek
prekážkach brániacich alebo významne sťažujúcich plnenie tejto Zmluvy.
Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas dodaný Predmet kúpy (vrátane súvisiacej
dokumentácie) prevziať za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a zaplatiť
kúpnu cenu podľa článku 6 tejto Zmluvy; Kupujúci je súčasne povinný Predmet kúpy pri
prevzatí prezrieť, či nemá zjavné vady.
Článok 5
MIESTO, ČAS A SPÔSOB DODANIA PREDMETU KÚPY

5.1

5.2

5.3

5.4

Predmet kúpy bude počas trvania zmluvného vzťahu dodaný podľa určenia Predávajúceho
buď naraz alebo po častiach, avšak za každých okolností pri rešpektovaní najneskoršej
lehoty dodania v zmysle bodu 5.2 tohto článku.
Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je povinný dodať celý Predmet kúpy v počte
a podľa požadovaných charakteristík podľa Prílohy č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy a odovzdať
súvisiacu dokumentáciu v lehote najneskôr do 5 (piatich) mesiacov odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto Zmluvy.
Predávajúci je povinný aspoň 5 (päť) pracovných dní pred realizáciou odovzdania Predmetu
kúpy o tejto skutočnosti Kupujúceho informovať, a to formou e-mailu, pričom samotné
odovzdanie Predmetu kúpy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, možno uskutočniť v
pracovných dňoch v čase medzi 8:00 hod a 16:00 hod. s upresnením času a miesta
odovzdania v dostatočnom časovom predstihu (aspoň 24 hodín vopred).
Predávajúci je povinný odovzdať Predmet kúpy Kupujúcemu v sídle Kupujúceho alebo
na inom mieste, ktoré mu na tento účel Kupujúci oznámi, a to najneskôr v lehote 24 hodín
podľa bodu 5.3 tohto článku Zmluvy.

5.5

Odovzdanie a prevzatie Predmetu kúpy Kupujúcemu bude uskutočňované povereným
zástupcom Predávajúceho na základe preberacieho protokolu k Predmetu kúpy, resp. jeho
častí ak je dodávaný po častiach, potvrdeného povereným zástupcom Kupujúceho v mieste
plnenia, v dohodnutom termíne a množstve. Každý preberací protokol bude obsahovať
aspoň nasledovné skutočnosti:
a)
b)

špecifikácia Zmluvných strán;
špecifikácia dodávanej časti Predmetu kúpy podľa prílohy č. 1 a č. 2 Zmluvy a
špecifikácia súvisiacej dokumentácie;
c)
cena za dodávanú časť Predmet kúpy určená jednotlivo - podľa jednotkových cien
častí Predmetu kúpy ako aj spolu za celú dodávanú časť Predmet kúpy (s daňou z
pridanej hodnoty ako aj bez dane z pridanej hodnoty);
d)
informácia o predvedení funkčnosti odovzdávanej časti Predmetu kúpy –záznam kedy
a ako došlo pred prevzatím časti Predmetu kúpy k predvedeniu jeho funkčnosti vo
vzťahu k tým častiam Predmetu kúpy, ktorých funkčnosť je overiteľná pred
odovzdaním;
e)
dátum dodania danej časti Predmetu kúpy;
f)
podpisy zástupcov oboch Zmluvných strán
(ďalej len ako „ preberací protokol “).
5.6 Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie Predmetu kúpy alebo jeho časti, najmä v
prípade, ak Predmet kúpy, resp. jeho jednotlivé časti vykazujú zjavné vady; za zjavné vady
Predmetu kúpy sa považuje aj (i) dodanie iného tovaru (s ohľadom na charakteristiku,
funkčné a technické špecifikácie), resp. jednotlivej časti Predmetu kúpy než určuje Príloha
č. 1 a č. 2 Zmluvy (ii) dodanie poškodeného Predmetu kúpy, resp. jeho aj len jednotlivej
časti (iii) dodanie poškodeného alebo neúplného Predmetu kúpy, resp. jeho aj len
jednotlivej časti ako aj (iv) vady v súvisiacej dokumentácií.
5.7 Vlastnícke právo k Predmetu kúpy a nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy prechádza
z Predávajúceho na Kupujúceho dňom prevzatia celého Predmetu kúpy na základe
preberacieho protokolu podľa bodu 5.5 tejto Zmluvy. V prípade ak bude Predmet kúpy
dodávaný po častiach tak vlastnícke právo k jednotlivej časti Predmetu kúpy a
nebezpečenstvo škody na jednotlivej časti Predmetu kúpy prechádza z Predávajúceho na
Kupujúceho dňom prevzatia tej ktorej časti Predmetu kúpy na základe preberacieho
protokolu podľa bodu 5.5 tejto Zmluvy.
5.8 Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne oboznámiť Kupujúceho o vzniku
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo znemožňuje realizáciu dodávky Predmetu kúpy v
lehote dojednanej podľa bodu 5.2 tohto článku Zmluvy. Ak si Predávajúci túto povinnosť
nesplní, zodpovedá za škodu, ktorá Kupujúcemu v dôsledku jeho konania, resp. nekonania
vznikne. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia článku 9 a článku 11 Zmluvy.
Článok 6
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1

Cena za dodanie Predmetu kúpy je stanovená ako cena maximálna za celý Predmet kúpy
na základe výsledkov verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z. z. a je
stanovená vo výške ponuky Predávajúceho predloženej do verejného obstarávania, ktorou
sa rozumie ponuka Predávajúceho vyhodnotená ako úspešná v rámci vyhodnocovania
ponúk a to v celkovej sume 502 000 EUR bez DPH (slovom: päťstodvatisíc EUR bez DPH).
Jednotkové ceny tovaru tvoriaceho Predmet kúpy sú uvedené v Prílohe č. 3 k tejto Zmluve
ako boli v rámci ponuky predložené Predávajúcim do verejného obstarávania a sú
maximálne a záväzné (Formulár B.3 s vyplnenými cenami totožnými s ponukou vo verejnom
obstarávaní) a pokrývajú akékoľvek a všetky náklady, poplatky, dane (okrem dane z pridanej
hodnoty), výdavky a akékoľvek iné plnenia a náhrady spojené s plnením Predávajúceho
podľa tejto Zmluvy (vrátane prepravy Predmetu kúpy na miesto dodania) a zahŕňajú aj
primeraný zisk. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Predávajúci nemá nárok
na akúkoľvek osobitnú náhradu a/alebo inú formu kompenzácie nákladov, výdavkov alebo
iných plnení vynaložených pri plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy.
Jednotkové ceny za Predmet kúpy dodaný na základe preberacieho protokolu musia byť
totožné s jednotkovými cenami ako sú uvedené v Prílohe č. 3 k tejto Zmluve ako boli v rámci
vyhodnotenej ponuky predložené Predávajúcim do verejného obstarávania. Jednotkové
ceny za Predmet kúpy, resp. jeho časti sú pevné a nemenné počas celej doby trvania
Zmluvy.
Celková cena v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy bude tvorená ako súčet súčinov prijatých
jednotkových cien podľa 6.3 tohto článku a množstva skutočne dodaného a prevzatého
tovaru v rámci dodávaného Predmetu kúpy.
Kupujúci neposkytuje finančný preddavok ani zálohu na plnenie predmetu Zmluvy.
Kupujúci bude predmet Zmluvy financovať z finančných prostriedkov získaných formou
úveru z komerčnej banky pôsobiacej na území Slovenskej republiky, čo Predávajúci berie
na vedomie a v plnom rozsahu akceptuje. Kupujúci počas verejného obstarávania podal
žiadosť o poskytnutie úverových prostriedkov, resp. je v rokovaní s finančnými inštitúciami
na financovanie Predmetu kúpy, pričom predpokladá, že do skončenia verejného
obstarávania mu bude tento úver poskytnutý. V danom smere Predávajúci poskytne
Kupujúcemu a/alebo financujúcej banke akúkoľvek potrebnú súčinnosť na účely
financovania Predmetu kúpy financujúcou bankou.
Predávajúci berie na vedomie, že v prípade, ak banka neposkytne Kupujúcemu finančné
prostriedky na úhradu kúpnej ceny podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, a to najneskôr do jedného
mesiaca odo dňu uzavretia tejto Zmluvy, je Kupujúci oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť,
pričom Predávajúcemu v takom prípade nevzniká nárok na náhradu škody ani na inú
zákonnú alebo zmluvnú sankciu.
Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny, resp. časti zodpovedajúcej časti
dodávaného Predmetu kúpy, dodaním Predmetu kúpy, resp. jeho časti (splnením) do
dohodnutého miesta dodania.
Predávajúci je povinný vystaviť faktúru do 15 (pätnástich) dní odo dňa dodania a prevzatia
Predmetu kúpy, resp. jeho časti; neoddeliteľnou súčasťou faktúry na kúpnu cenu je Dodací
list podľa bodu 5.5 tejto Zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 (tridsať) dní plynúcich od jej
doručenia Kupujúcemu.
Ak faktúra neobsahuje všetky náležitosti podľa platných a účinných právnych predpisov
alebo ak k nej nie je pripojený preberací protokol podľa bodu 5.5 tejto Zmluvy, Kupujúci je
oprávnený takúto faktúru vrátiť Predávajúcemu na opravu a/alebo doplnenie, pričom na
takúto faktúru sa neprihliada; po doručení riadne opravenej a/alebo doplnenej faktúry
Kupujúcemu začína plynúť nová lehota splatnosti takto doručenej faktúry. Kupujúci sa

v dôsledku skutočností uvedených v predchádzajúcej vete nedostáva do omeškania so
zaplatením faktúry.
6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že deň odpísania peňažných prostriedkov z účtu Kupujúceho v
prospech účtu uvedeného na faktúre vystavenej Predávajúcim sa považuje za deň splnenia
záväzku Kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.
6.11 V prípade, že si Kupujúci nesplní svoje finančné povinnosti voči svojim subdodávateľom, t.
j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za dodaný tovar tvoriaci Predmet kúpy, ktoré pre
neho dodávajú subdodávatelia, Kupujúci poskytne Predávajúcemu primeranú lehotu na
vykonanie nápravy. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Kupujúci oprávnený zadržať
výplatu faktúry vystavenej Predávajúcim. Počas doby zadržania platieb podľa tohto bodu
Zmluvy nie je Kupujúci v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči
Predávajúcemu a Kupujúcemu nevzniká nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.
Pokiaľ nedôjde zo strany Predávajúceho v lehote poskytnutej Kupujúcim k uspokojeniu
subdodávateľových nárokov a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Kupujúcemu písomne
preukázané je Kupujúci oprávnený neuhradiť faktúru Predávajúcemu ale túto faktúru alebo
jej časť uhradiť priamo jeho subdodávateľom a následne je Kupujúci oprávnený započítať
si uhradenú čiastku voči Predávajúceho pohľadávke na zaplatenie kúpnej ceny do výšky
oprávnene a preukázateľne vykonanej úhrady a tým sa Kupujúci zbavuje svojich záväzkov
voči Predávajúcemu, ktoré pre neho vyplývajú z tejto Zmluvy.
Článok 7
VYHLÁSENIA A ZÁRUKY
7.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé na uzatvorenie tejto Zmluvy a na

plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a táto Zmluva zakladá ich zákonný a platný
záväzok, ktorý je vymožiteľný voči nim v súlade s jej ustanoveniami.
7.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa neuskutočnili žiadne úkony a neprebiehajú žiadne konania
pred akýmkoľvek súdom, rozhodcovským súdom alebo rozhodcom, štátnym alebo iným
orgánom verejnej správy, ktoré by mohli ovplyvniť zákonnosť, platnosť alebo vymožiteľnosť
tejto Zmluvy vo vzťahu k Zmluvným stranám alebo ich schopnosti splniť si svoje záväzky
vyplývajúce z tejto Zmluvy a podľa vedomosti Zmluvných strán sa žiadne takéto úkony
nepripravujú.
7.3 Predávajúci vyhlasuje a zaručuje sa, že:
a) všetky skutočnosti, vyhlásenia a záruky uvedené v Ponuke Predávajúceho sú
pravdivé;
b) je spôsobilý na plnenie predmetu zákazky v plnom rozsahu za podmienok
stanovených v tejto Zmluve a je oprávnený disponovať Predmetom kúpy spôsobom
predvídaným v tejto Zmluve;
c) Predmet kúpy je nový, nepoužívaný treťou osobou, funkčný a spôsobilý na obvyklý
účel užívania a nie je zaťažený právom tretej osoby a ani žiadna tretia osoba si
takéto práva vo vzťahu k predmetu kúpy neuplatňuje a Predávajúci ani nemá
vedomosť o tom, že by si takéto práva plánovala uplatniť;
d) je oprávnený na autorizovaný predaj a servis Predmetu kúpy; alebo je takýmto
autorizovaným predajcom alebo servisným partnerom oprávnený (splnomocnený)

e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)

m)
n)
o)

p)

q)

na predaj a servis, alebo má zmluvne zaviazaných autorizovaných partnerov na
predaj a servis.
k Predmetu kúpy jestvuje potrebné typové schválenie osobitne pokiaľ ide o prídavné
zariadenia/ nadstavby vydané MDV SR, prípadne ekvivalentný doklad vydaný iným
príslušným orgánom členského štátu EÚ deklarujúci schválenie Predmetu kúpy pre
bezpečnú a spoľahlivú prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách
v Slovenskej republike a spĺňajúce ustanovenia zákona č. 725/2004 Z.z.
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
povinnosti vyplývajúce mu z tejto Zmluvy uskutoční sám, ak z tejto Zmluvy nevyplýva
inak;
nie je v likvidácii ani nebolo rozhodnuté o jeho zrušení;
nie je v kríze a ani mu kríza podľa Obchodného zákonníka nehrozí a nie je v úpadku,
ani mu úpadok podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nehrozí;
riadne si plnil a plní všetky svoje zákonné povinnosti, a to najmä, ale nielen v oblasti
daní, odvodov a poistenia;
nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie na svoj
majetok a takýto návrh sa podľa jeho vedomostí ani nepripravuje;
nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie;
neexistuje žiadna iná skutočnosť, ktorá by mohla mať nepriaznivý vplyv na plnenie
povinností Predávajúceho uvedených v tejto Zmluve v takej kvalite, ktorá by ohrozila
plnenie Zmluvy riadne a včas, s odbornou starostlivosťou a v súlade s poctivým
obchodným stykom;
neexistuje a ani nie je žiadny dôvod predpokladať existenciu dôvodu na zrušenie
registrácie Predávajúceho pre daň z pridanej hodnoty podľa Zákona o DPH;
mu nebolo uložené ochranné opatrenie zhabania majetku alebo trest prepadnutia
majetku;
nebol on ani jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista alebo člen
dozornej rady právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu
z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej
skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme alebo
za trestný čin obchodovania s ľuďmi;
nebol on ani jeho štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista alebo člen
dozornej rady právoplatne odsúdený za akýkoľvek úmyselný trestný čin alebo trestný
čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie vo
verejnom obstarávaní alebo vo verejnej dražbe;
nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie, nebol na jeho majetok vyhlásený
konkurz, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;

7.4

7.5

7.6

7.7

r) nebolo voči nemu začaté reštrukturalizačné konanie ani nepoveril správcu
vypracovaním reštrukturalizačného posudku a ani nedal svojmu veriteľovi súhlas na
vypracovanie reštrukturalizačného posudku správcom;
s) nemá nedoplatky poistného na zdravotnom poistení, sociálnom poistení a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike, alebo v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
t) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu;
u) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 (troch) rokoch závažného porušenia profesijných
povinností, ktoré možno preukázať a povinností v oblasti ochrany životného
prostredia, pracovného práva alebo sociálneho práva podľa osobitných predpisov,
za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktorú možno preukázať;
v) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu;
w) nepredložil ani nepredloží ponuku akejkoľvek povahy, z ktorej by mu na základe
Zmluvy mohla vyplynúť nejaká výhoda;
x) sa nesnažil a ani sa nebude snažiť o získanie žiadnej finančnej alebo hmotnej
výhody v prospech alebo od niekoho, ani ju neudelil a ani neudelí, nevyhľadával a
ani nevyhľadá či neprijal a ani neprijme, ak by bola takáto výhoda založená na
nezákonnom postupe alebo korupcii, či už priamo alebo nepriamo, a predstavovala
by stimul alebo odmenu spojenú s plnením Zmluvy;
Predávajúci sa vyvaruje akýchkoľvek kontaktov, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť.
Okrem toho, Predávajúci je povinný prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť
akejkoľvek situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie tejto Zmluvy.
Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej
alebo národnej spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov
alebo spoločných záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia tejto
Zmluvy, musí byť bezodkladne písomne oznámený Kupujúcemu. V prípade konfliktu
záujmov Predávajúci okamžite prijme všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.
Kupujúci si vyhradzuje právo overiť, či sú opatrenia uvedené v predchádzajúcom bode tohto
článku Zmluvy primerané, a v prípade potreby môže vyžadovať prijatie dodatočných
opatrení v lehote, ktorú sám určí. Predávajúci zabezpečí, aby sa jeho zamestnanci a
subdodávatelia nedostali do situácie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov. Bez toho,
aby bol dotknutý bod 7.4 tohto článku Zmluvy, Predávajúci okamžite a bez akéhokoľvek
odškodnenia zo strany Kupujúceho nahradí každého svojho zamestnanca a/alebo
subdodávateľa, ktorý je takejto situácii vystavený.
Vyhlásenia a záruky uvedené v tomto článku sú pravdivé a presné vo všetkých podstatných
aspektoch, nie sú v žiadnom podstatnom a významnom ohľade zavádzajúce a neopomínajú
uviesť žiadnu podstatnú skutočnosť a považujú sa za opakované a trvajúce počas celej
doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o vzniku akejkoľvek skutočnosti alebo jej
zmene, ktorá má vplyv na pravdivosť ktoréhokoľvek z vyhlásení uvedených v tomto článku,
a to bez zbytočného odkladu.

Akákoľvek nepravdivosť alebo porušenie
akéhokoľvek vyhlásenia
alebo záväzku
Predávajúceho uvedeného v tomto článku tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie
tejto Zmluvy a zakladá právo na odstúpenie od tejto Zmluvy zo strany Kupujúceho; nárok
Kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý. Tým nie je dotknutá možnosť
Kupujúceho odstúpiť od tejto Zmluvy v prípadoch predvídaných príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
7.9 Predávajúci je povinný dodržiavať zákazy, obmedzenia a povinnosti vyplývajúce zo Zákona
o nelegálnom zamestnávaní, najmä je však povinný postupovať tak, aby plnenie podľa
Zmluvy nedodával prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne zamestnaná.
7.10 Predávajúci vyhlasuje, že plnenie, ktoré bude dodávať na základe tejto Zmluvy bude po celý
čas jej platnosti a účinnosti dodávať len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zamestnáva
v súlade s právnou úpravou platnou v Slovenskej republike a súčasne vyhlasuje, že žiadne
plnenie alebo jeho časť nedodá prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je nelegálne
zamestnaná.
7.11 Predávajúci je povinný na požiadanie Kupujúceho bezodkladne poskytnúť v požadovanom
rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva plnenie
podľa tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na to, aby Kupujúci mohol skontrolovať či Predávajúci
neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu, t. j. podľa
Zákona o nelegálnom zamestnávaní. Žiadosť o poskytnutie dokladov, ako aj samotné
doklady, je možné doručiť aj v elektronickej forme na určenú e-mailovú adresu Zmluvnej
strany.
7.12 Ak Predávajúci poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo z osobitných všeobecne
záväzných právnych predpisov v oblasti zamestnávania a z uvedeného dôvodu bude
Kupujúcemu uložená pokuta alebo iná sankcia za porušenie zákazu prijať plnenie dodané
Predávajúcemu prostredníctvom fyzickej osoby nelegálne zamestnanej, alebo pokuta
uložená Predávajúcemu bude od Kupujúceho vymáhaná v zmysle Zákona o nelegálnom
zamestnávaní, zaväzuje sa Predávajúci uhradiť Kupujúcemu škodu tým spôsobenú, a to
vrátane škody spôsobenej uhradením pokuty alebo sankcie uloženej príslušným orgánom
verejnej správy. Predávajúci je povinný uhradiť Kupujúcemu skutočnú škodu, ktorá mu
vznikla, a to najneskôr do 15 (pätnástich) dní odo dňa doručenia faktúry spolu so žiadosťou
o uhradenie spôsobenej škody. Jedným z podkladov pre určenie skutočnej škody
spôsobenej Kupujúcemu bude aj kópia právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu
verejnej správy o uložení pokuty alebo inej sankcie alebo o vymáhaní pokuty uloženej
Predávajúcemu od Kupujúceho.
7.8

Článok 8
SUBDODÁVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA
8.1

Predávajúci je povinný dodať Predmet kúpy na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo,
za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej Prílohách. Predávajúci môže poveriť
dodaním Predmetu kúpy alebo jeho jednotlivých častí inú osobu (subdodávateľa), pričom
Kupujúci vyžaduje aby Predávajúci najneskôr v deň uzavretia tejto Zmluvy predložil
Kupujúcemu zoznam všetkých subdodávateľov, v ktorom budú uvedené údaje o osobách
oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia. Subdodávatelia sú povinní spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného

8.2

8.3

8.4

8.5

postavenia, pričom nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a)
až h) a ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky podľa
predchádzajúcej vety Kupujúci je oprávnený písomne požiadať Predávajúceho o jeho
nahradenie. Predávajúci je povinný do 5 dní od doručenia žiadosti podľa predchádzajúcej
vety predložiť Kupujúcemu návrh nového subdodávateľa, pokiaľ nie je dojednaná dlhšia
lehota.
Kupujúci v zmysle § 41 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní určil pravidlá pre zmenu
subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy tak, že subdodávateľ, ktorého Predávajúci
navrhne na zmenu musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §
32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní. Predávajúci je povinný najneskôr 5 dní pred tým
ako má nastať zmena subdodávateľa, Kupujúcemu doručiť písomné oznámenie o zmene
subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne:
 podiel na Predmete kúpy, ktorý má subdodávateľ dodať,
 Identifikačné údaje subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia,
 čestné vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len
„podmienky určené pre subdodávateľa“).
Kupujúci si splnenie podmienok určených pre subdodávateľa overí v zozname
hospodárskych subjektov vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie v zmysle § 152
zákona o verejnom obstarávaní, prípadne vyžiadaním si dokladov od Predávajúceho,
týkajúcich sa subdodávateľa a preukazujúcich spĺňanie podmienok určených pre
subdodávateľa; ustanovenie druhej vety tohto bodu tým nie je dotknuté. V prípade, ak
Predávajúci nebude postupovať v zmysle ustanovení tohto bodu, Kupujúci je oprávnený od
tejto Zmluvy alebo jej časti odstúpiť z dôvodu jej podstatného porušenia; náhrada škody a
uloženie zmluvnej pokuty v zmysle a v rozsahu článku 9 tejto Zmluvy tým nie je dotknutá.
V prípade, že dodaním predmetu kúpy po predchádzajúcom súhlase Kupujúceho
Predávajúci poverí subdodávateľa , zodpovedá za dodanie Predmetu kúpy a za splnenie
povinností podľa tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sám (§ 41 ods. 8 Zákona o verejnom
obstarávaní). Predávajúci je povinný dodať Predmet kúpy v rozsahu a v kvalite dohodnutej
v tejto Zmluve jej prílohách, a v súlade so všetkými dokumentami vzťahujúcimi sa na verejné
obstarávanie.
Predávajúci vyhlasuje, že si riadne a včas plní, a počas trvania tejto Zmluvy sa zaväzuje
riadne a včas plniť, svoje povinnosti vyplývajúce zo Zákona o registri partnerov, najmä sa
zaväzuje zabezpečiť aktuálne, úplné, správne a pravdivé údaje zapisované v registri
partnerov prostredníctvom oprávnenej osoby, a zároveň sa zaväzuje bez zbytočného
odkladu písomne informovať Kupujúceho o tom, že:
 bol vymazaný z registra partnerov vedeného v zmysle Zákona o registri partnerov;
 nastala akákoľvek zmena akéhokoľvek údaju zapísaného v registri partnerov
vedenom v zmysle Zákona o registri partnerov;
 nastala skutočnosť, ktorá vedie alebo môže viesť k jeho výmazu z registra
partnerov podľa § 13 ods. 2 Zákona o registri partnerov;
 po dobu dlhšiu ako 30 (tridsať) dní nemá v registri partnerov vedenom v zmysle
Zákona o registri partnerov zapísanú oprávnenú osobu.

8.6

Predávajúci, jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) Zákona o verejnom
obstarávaní a subdodávatelia podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia byť zapísaní do registra
partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania Zmluvy. U subdodávateľov táto
povinnosť platí len vtedy, ak subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov
verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora. Ak došlo k výmazu
subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je Predávajúci povinný túto
skutočnosť oznámiť Kupujúcemu a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa
subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa tohto článku Zmluvy a ak má
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom zapísaný
v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
Článok 9
ZMLUVNÉ SANKCIE

9.1

9.2

9.3

9.4

Predávajúci sa zaväzuje zaplatiť Kupujúcemu na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo
výške 10.000,- EUR (desaťtisíc eur) v prípade, ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Predávajúceho
uvedené v bodoch 7.1 až 7.12 článku 7 Zmluvy preukáže ako úplne alebo čiastočne
nepravdivé. Kupujúci je súčasne oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej
nepravdivosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení Predávajúceho uvedených v bode 7.1 až 7.12
článku 7 Zmluvy, pričom zmluvná pokuta sa do náhrady škody nezapočítava.
Predávajúci sa zaväzuje zaplatiť Kupujúcemu na základe jeho výzvy zmluvnú pokutu vo
výške 15.000,- EUR (pätnásťtisíc eur) v prípade porušenia ktoréhokoľvek zo záväzkov
uvedených v článku 8 tejto Zmluvy; rovnako je Kupujúci oprávnený domáhať sa náhrady
škody, pričom zmluvná pokuta sa do náhrady škody nezapočítava.
Kupujúci je oprávnený od Predávajúceho požadovať uhradenie zmluvnej pokuty aj v týchto
prípadoch a v tomto rozsahu:
a) v prípade, ak je Predávajúci v omeškaní s odovzdaním Predmetu kúpy alebo jeho
jednotlivej časti podľa článku 5, bodu 5.2 tejto Zmluvy, Kupujúcemu vzniká voči
Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (jednosto eur), a to
za každý aj začatý deň omeškania za každé vozidlo;
b) v prípade, ak má dodaný Predmet kúpy alebo jeho časť akúkoľvek vadu,
Kupujúcemu vzniká voči Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu, a to vo výške
0,05 % z kúpnej ceny za vadnú časť Predmetu kúpy, za každý aj začatý deň
omeškania až do odstránenia vady dotknutej časti Predmetu kúpy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka (vrátane výmeny vadnej časti Predmetu kúpy);
pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa za vadu podľa tohto bodu rozumie aj
dodanie akejkoľvek časti Predmetu kúpy, ktorý nebude disponovať potrebnými
certifikátmi potvrdzujúcimi potrebné typové schválenie resp. schválenie technickej
spôsobilosti príslušným orgánom.
Okrem zmluvnej pokuty je Kupujúci oprávnený zadržať vykonanie všetkých a akýchkoľvek
úhrad záväzkov voči Predávajúcemu vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bez ohľadu na ich
splatnosť a povahu, a to až do momentu riadneho plnenia, s ktorým sa Predávajúci dostal
do omeškania za každé nákladné vozidlo jeho príslušenstvo a výmennú nadstavbu.

9.5
9.6

9.7

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sú primerané a
zohľadňujú povahu zabezpečovaných povinností.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Kupujúceho domáhať sa náhrady
spôsobenej škody, pričom zmluvná pokuta sa do náhrady škody nezapočítava, ak nie je
uvedené inak.
Kupujúci sa v plnom rozsahu spolieha na vyhlásenia a záruky uvedené najmä, nie však
výlučne, v tomto článku tejto Zmluvy a osobitne nepreveruje ich úplnosť a pravdivosť.
Predávajúci žiada Kupujúceho, aby sa spoľahol na vyhlásenia a záruky uvedené najmä v
tomto článku tejto Zmluvy a uzatvoril s ním túto Zmluvu. Predávajúci súčasne berie na
vedomie, že Kupujúci sa spolieha a bude spoliehať na uvedené vyhlásenia a záruky.
Predávajúci sa zároveň zaväzuje odškodniť Kupujúceho v prípade, ak bude Kupujúci
zaviazaný uhradiť tretej osobe akúkoľvek škodu, zmluvnú pokutu alebo inú sankciu, ktorej
dôvod spočíva v neúplnosti alebo nepravdivosti akéhokoľvek z vyhlásení uvedeného v tejto
Zmluve alebo v konaní, opomenutí konania alebo zdržania sa konania Predávajúcim, pričom
Kupujúci tento sľub odškodnenia prijíma.

Článok 10
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY
10.1 Na zodpovednosť za vady sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
Predávajúci je povinný dodať Predmet kúpy bez vád, riadne a včas. V prípade, ak má
Predmet kúpy alebo jeho časť vady, Predávajúci je povinný tieto vady odstrániť na vlastné
náklady a nebezpečenstvo; nároky z vád Predmetu kúpy, ktoré prináležia Kupujúcemu tým
zostávajú nedotknuté v plnom rozsahu.
10.2 Záručná doba na Predmet kúpy začína plynúť dňom protokolárneho písomného prevzatia
Predmetu kúpy a to samostatne vo vzťahu ku každej prevzatej časti Predmetu kúpy (na
základe preberacieho protokolu) Kupujúcim a trvá 48 mesiacov alebo 200 000 km.
10.3 Predávajúci sa zároveň zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu bezplatný olejový servis (výmenu
olejov a filtrov) na Predmet kúpy po dobu 60 mesiacov alebo 200 000 km.
10.4 Počas 60 mesiacov alebo do najazdenia 200 000 km bude Predávajúci poskytovať
Kupujúcemu autorizovaný bezplatný servis k Predmetu kúpy. Základný servisný interval
pre výmenu oleja, olejového filtra a palivových filtrov je 2 roky alebo 40 000 km.
10.5 Všetky úkony, ktoré výrobca predpisuje pri jednotlivých servisných prehliadkach počas tejto
doby sú zahrnuté v Kúpnej cene bez povinnosti akéhokoľvek doplatku. O prípadných
prácach nad rámec povinných servisných úkonov predpísaných výrobcom motorového
vozidla je Predávajúci povinný informovať Kupujúceho a žiadať o schválenie takejto opravy.
Predávajúci sa zaväzuje prijať Predmet kúpy na vykonanie autorizovaného servisu do 7
pracovných dní od nahlásenia požiadavky Kupujúcim.
10.6 Predávajúci ručí za to, že Predmet kúpy má v čase prevzatia a počas plynutia záručnej doby
požadované vlastnosti, ktoré zodpovedajú technickým normám a parametrom
špecifikovaným v súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu, tejto Zmluvy a jej
prílohách. V prípade, ak dodaný Predmet kúpy nebude zodpovedať technickým normám a
parametrom špecifikovaným v súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu, Zmluve
a jej Prílohách zodpovedný zamestnanec Kupujúceho spíše o tejto skutočnosti písomnú

reklamáciu, v ktorej stručne popíše predmet namietanej vady tovaru – Predmetu kúpy resp.
jeho jednotlivej časti (ďalej len „reklamácia“) a ktorú bezodkladne doručí Predávajúcemu
spolu s uplatnením práv z vád dodaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru,
ktoré má tovar v čase prevzatia Kupujúcim. Ďalej zodpovedá Predávajúci za vzniknuté vady
počas plynutia záručnej doby a je povinný ich na základe písomnej reklamácie Kupujúceho
odstrániť na svoje náklady do 10 dní od doručenia písomného potvrdenia uznania
reklamácie, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím na povahu vady nedohodnú inak. Uznanie
reklamovanej vady Predmetu kúpy na základe reklamácie je Predávajúci povinný písomne
potvrdiť do 3 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej
vady, je Predávajúci v rovnakej lehote povinný oznámiť Kupujúcemu odmietnutie uznania
vady s podrobným odôvodnením a Kupujúci má právo postupovať pri uplatnení svojich práv
z vadného plnenia v zmysle platných právnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že v
prípade, ak Predávajúci v lehote podľa prechádzajúcej vety neoznámi Kupujúcemu svoje
stanovisko k doručenej reklamácii, má sa za to, že Predávajúci reklamáciu uznal.
10.7 Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Predávajúci je povinný počas záručnej doby na
vlastné náklady zabezpečiť prevzatie Predmetu kúpy v sídle kupujúceho za účelom
odstránenia vady tovaru a po odstránení vady je povinný na vlastné náklady Predmet kúpy
odovzdať Kupujúcemu v mieste sídla Kupujúceho alebo je Predávajúci povinný na vlastné
náklady zabezpečiť odstránenie vady iným spôsobom pri dodržaní všetkých postupov
predpísaných výrobcom Predmetu kúpy.
10.8 Ak Predávajúci nie je schopný zabezpečiť odstránenie vady do 48 hodín od prevzatia
Predmetu kúpy, je tento povinný zabezpečiť Kupujúcemu počas doby odstraňovania
poruchy, na ktorú sa vzťahuje záruka, bezplatné poskytnutie náhradného vozidla, typovo
a parametricky spĺňajúceho úroveň Predmetu kúpy ako kompenzáciu za nefunkčné vozidlo.
Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, je Predávajúci povinný na vlastné náklady
zabezpečiť odovzdanie náhradného vozidla Kupujúcemu v mieste sídla Kupujúceho.
10.9 V prípade, že Kupujúci zistí počas záručnej doby vady na dodanom tovare spočívajúce v
odchýlkach v kvalite požadovaných materiálov, alebo v odchýlkach od technickokvalitatívnych a/alebo funkčných požiadaviek, ktoré sú v súťažných podkladoch k verejnému
obstarávaniu a/alebo v tejto Zmluve a jej prílohách je Predávajúci povinný na vlastné
náklady odstrániť predmetné vady dodaného tovaru, pričom pre proces reklamácie vád
tvaru v záručnej dobe platia primerane ustanovenia bodu 10.3 – 10.6 tohto článku.
10.10 Predávajúci sa zaväzuje poskytovať Kupujúcemu v záručnej lehote podľa bodu 10.2 tohto
článku 24-hodinovú servisnú pohotovosť so servisným zásahom na území Slovenskej
republiky.
Článok 11
ZÁNIK ZMLUVY
11.1 Táto Zmluva zaniká splnením, ďalej písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným
odstúpením od Zmluvy niektorou zmluvnou stranou z dôvodov uvedených v tejto Zmluve
alebo v zákone.
11.2 V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán, Zmluva zaniká dňom uvedeným v
takejto dohode o skončení /ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“/. V tejto dohode sa
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upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností
alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
Ak Predávajúci koná v rozpore s touto Zmluvou, súťažnými podkladmi k verejnému
obstarávaniu, právnymi predpismi a na písomnú výzvu Kupujúceho toto konanie a jeho
následky v určenej lehote neodstráni, je Kupujúci oprávnený odstúpiť tejto Zmluvy, pričom
nastávajú účinky odstúpenia v zmysle § 349 a § 351 Obchodného
zákonníka.
Predchádzajúca písomná výzva Kupujúceho nie je potrebná v prípade odstúpenia od
Zmluvy zo strany kupujúceho v prípade podstatného porušenia Zmluvy podľa bodu 11.4
tohto článku Zmluvy.
Kupujúci si vyhradzuje právo odstúpenia od Zmluvy ako celku alebo akejkoľvek jej časti
(vrátane v súvislosti s ktoroukoľvek časťou dodaného Predmetu kúpy) (ďalej len ako
„odstúpenie“) aj bez predchádzajúcej písomnej výzvy na nápravu adresovanú
Predávajúcemu pri nasledovných prípadoch podstatného porušenia povinností:
a) ak Predávajúci nedodrží kvalitu, či technické, funkčné, výkonnostné charakteristiky
Predmetu kúpy, osobitne tie definované v Prílohe č. 2 Zmluvy a to aj len vo vzťahu
ku ktorejkoľvek časti Predmetu kúpy podľa tejto Zmluvy, jej Príloh a súťažných
podkladov k verejnému obstarávaniu;
b) v prípade nedodržania dojednaného termínu plnenia – dodania Predmetu kúpy
Predávajúcim o viac ako 15 kalendárnych dní;
c) v prípade porušenia povinností Predávajúceho odstrániť riadne a včas
reklamované vady tovaru vo vzťahu ku ktorejkoľvek časti Predmetu kúpy alebo
neuznania reklamácie dodaného tovaru bez náležitého odôvodnenia;
d) ak Predávajúci poruší svoju povinnosť uvedenú v článku 7.9 a 7.12 Zmluvy;
e) ak Predávajúci poruší svoje povinnosti uvedené v článku 8 Zmluvy;
f) Ak Kupujúcemu banka neposkytne najneskôr do jedného mesiaca od uzavretia
tejto Zmluvy úver potrebný na financovanie Predmetu kúpy v zmysle bodu 6.7 tejto
Zmluvy.
Odstúpenie musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky
odstúpenia nastávajú dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. V prípade
odstúpenia od Zmluvy má Kupujúci právo požadovať od Predávajúceho náhradu škody v
plnej výške.
V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení
Predávajúceho /napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy,
zmena v oprávneniach konať v mene Predávajúceho/ alebo akákoľvek iná zmena majúca
priamy vplyv na plnenie zo strany Predávajúceho, je Predávajúci povinný oznámiť tieto
skutočnosti Kupujúcemu najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak
neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú Kupujúcemu v dôsledku porušenia tejto povinnosti
a Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy. V prípade zmeny právnej formy, zmeny v
oprávneniach konať v mene Predávajúceho alebo akejkoľvek inej zmeny majúcej priamy
vplyv na plnenie zo strany Predávajúceho , je Predávajúci povinný oznámiť tieto skutočnosti
Kupujúcemu najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí,
zodpovedá za škodu spôsobenú Kupujúcemu v dôsledku porušenia povinnosti. Za
akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia Predávajúceho, pričom k
tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

11.7 Zánikom Zmluvy nie je dotknutý nárok Predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny za
Predmet kúpy alebo jeho časť už skutočne dodaný Kupujúcemu do dňa zániku Zmluvy.
11.8 Odstúpením od tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody a na zmluvnú pokutu
dojednanú podľa tejto Zmluvy.
11.9 Ak dôjde k zániku platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, Zmluvné strany sú si povinné vzájomne
predložiť všetky písomné alebo iné podklady a materiály, ktoré nadobudli na základe
vzájomnej spolupráce podľa tejto Zmluvy, a to najneskôr do 7 (siedmych) dní od zániku tejto
Zmluvy, a to na základe preberacieho protokolu podpísaného zástupcami oboch Zmluvných
strán.
Článok 12
DORUČOVANIE
12.1 Akékoľvek oznámenia, a ostatná nevyhnutná alebo dobrovoľná korešpondencia,
uskutočnená v súlade s touto Zmluvou (ďalej aj len ako “Oznámenia“), bude vykonaná v
písomnej podobe.
12.2 Všetky písomnosti týkajúce sa zmeny alebo zániku tejto Zmluvy alebo písomnosti, ktorých
písomnú formu vyžaduje príslušný právny predpis, si budú Zmluvné strany doručovať na
adresu sídla Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, resp. zapísanú v obchodnom
registri prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky, osobne alebo kuriérom. Za deň
doručenia písomností uvedených v predchádzajúcej vete sa považuje deň ich prevzatia
Zmluvnou stranou; za deň doručenia sa považuje aj deň, v ktorý dotknutá Zmluvná strana
odmietne písomnosť prevziať alebo deň, v ktorý sa nedoručená zásielka vrátila odosielajúcej
strane, a to aj v prípade, ak sa dotknutá Zmluvná strana o jej doručovaní nedozvedela.
Ostatné Oznámenia môžu byť doručované použitím kontaktných údajov uvedených pri
určení Zmluvných strán alebo písomne oznámených Zmluvnou stranou nasledovne:
a) osobne, pričom za doručené budú považované dňom potvrdenia doručenia
adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky;
b) kuriérom, pričom za doručené budú považované dňom potvrdenia doručenia
adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky;
c) doporučenou poštou, pričom za doručené budú považované dňom potvrdenia
doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky;
d) e-mailom, potvrdením odoslania e-mailovej správy. V prípade, ak adresát
nepotvrdí doručenie e-mailovej správy v lehote 3 (troch) pracovných dní po
odoslaní správy odosielateľom, považuje sa e-mailová správa doručená 3.
(tretí) pracovný deň po odoslaní správy odosielateľom.

Článok 13
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1 Táto Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť v
súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom
sídle Kupujúceho. V prípade, že obe Zmluvné strany sú povinnými osobami v zmysle zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov (zákon o slobode informácií), a obidve Zmluvné strany túto zmluvu zverejňujú,
rozhodujúce je jej prvé zverejnenie.
V tejto Zmluve je zahrnutá celá dohoda medzi Zmluvnými stranami, týkajúca sa predmetu
tejto Zmluvy. Táto Zmluva nahrádza akékoľvek doterajšie ponuky, korešpondenciu,
vyrozumenia a/alebo dohody uskutočnené a/alebo uzatvorené medzi Zmluvnými stranami,
či už v písomnej alebo ústnej podobe a v prípade, ak Predávajúci v súvislosti s uzatváraním
kúpnych zmlúv s tretími osobami uplatňuje voči iným zmluvnými partnerom akékoľvek
všeobecné obchodné podmienky, tieto sa na zmluvný vzťah založený touto Zmluvou v
žiadnom rozsahu nevzťahujú.
Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich túto Zmluvu podpisujú, sú plne oprávnené
a spôsobilé na takéto konanie, ktoré platne a účinne zaväzuje tú Zmluvnú stranu, za ktorú
tieto osoby konajú.
Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva je uzatvorená v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky a žiadna jej časť neporušuje žiadne práva a oprávnené záujmy tretích
osôb.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy, a to:
Príloha č. 1: Všeobecná špecifikácia Predmetu kúpy
Príloha č. 2: Podrobná špecifikácia Predmetu kúpy
Príloha č. 3: Úspešná ponuka Predávajúceho z verejného obstarávania –– Formulár B.4
Príloha č.4: Potvrdenie o autorizovanom obchodnom zastúpení vydaného pre
Predávajúceho na dovoz/predaj a servis vo vzťahu k Predmetu kúpy od výrobcu, resp.
autorizovaného zástupcu výrobcu (napr. obchodná zmluva) v prípade, že Predávajúci nie je
zástupcom výrobcu, resp. výrobcom.
Príloha č. 5 Zoznam servisných prevádzok Predávajúceho, príp. servisných partnerov
Predávajúceho

13.6 V prípade rozporov medzi znením akejkoľvek prílohy a textu tejto Zmluvy má prednosť text
tejto Zmluvy.
13.7 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach, každá Zmluvná strana obdrží 2
(dve) vyhotovenia
13.8 Predávajúci nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Kupujúcemu na
akúkoľvek tretiu osobu a ani jednostranne započítať akúkoľvek pohľadávku voči
Kupujúcemu.
13.9 Túto Zmluvu je možné meniť a/alebo dopĺňať výlučne iba v písomnej podobe, a to vo forme
dodatkov odsúhlasených oboma Zmluvnými stranami.
13.10 Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné
podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo
podľa platných právnych predpisov neplatné, ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i
naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto neplatnosti budú
Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto
Zmluvy tak, aby neplatné ustanovenie bolo nahradené ustanovením potrebným na
realizáciu zámeru neplatného ustanovenia. V prípade, ak medzi Zmluvnými stranami
nedôjde k dohode, na nahradenie neplatného ustanovenia tejto Zmluvy sa použijú iné

ustanovenia tejto Zmluvy alebo ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú obsahu a účelu neplatného ustanovenia.
13.11 Akékoľvek spory alebo nezhody vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v spojení s ňou alebo
porušenie alebo neplatnosť tejto Zmluvy (ďalej aj len ako “Spor“) sa vyriešia a s konečnou
platnosťou sa o nich rozhodne tak, ako to určuje tento článok. Zmluvné strany sa v dobrej
viere pokúsia vyriešiť akýkoľvek Spor rokovaním bez toho, aby sa uchýlili k súdnemu
konaniu. V prípade Sporu je každá Zmluvná strana povinná doručiť dotknutej Zmluvnej
strane písomné oznámenie (ďalej aj len ako “Oznámenie o spore“), v ktorom navrhne, aby
sa Zmluvné strany pokúsili vyriešiť Spor rokovaním. Ak sa Spor do 30 (tridsiatich)
kalendárnych dní od doručenia Oznámenia o spore nevyrieši, Spor sa na písomný návrh
jednej zo Zmluvných strán predloží súdu, ktorým bude všeobecný súd tej Zmluvnej strany,
proti ktorej návrh smeruje, ak z kogentných ustanovení všeobecne záväzných právnych
predpisov nevyplýva inak alebo ak ďalej nie je dohodnuté inak.
13.12 Táto Zmluva a právny vzťah ňou založený sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky,
najmä príslušnými ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka; toto ustanovenie
sa považuje za voľbu práva Slovenskej republiky v zmysle príslušných nariadení, resp.
zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v platnom znení.
Zmluvné strany sa však dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek
právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v
rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť význam alebo účel ktoréhokoľvek
ustanovenia tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň v súlade s príslušnými nariadeniami,
resp. ustanoveniami zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a
procesnom v platnom znení dohodli, že na prejednanie sporov súvisiacich s touto Zmluvou
je vecne a miestne príslušný Okresný súd, ak z kogentných ustanovení všeobecne
záväzných právnych predpisov nevyplýva inak (voľba právomoci súdov Slovenskej
republiky).
13.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že
táto Zmluva vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebola uzatvorená v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.
Kupujúci:
V Trnave, dňa 11.11.2020

-----------v.r.-----------Mgr. Július Fekiač
konateľ

--------------v.r.--------------Ing. Dalibor Trebichalský
konateľ

Predávajúci:
V Bratislave, dňa 6.11.2020

-----------v.r.-----------MUDr. Jozef Szilasi
konateľ

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy – Všeobecný popis Predmetu kúpy - Príloha A Súťažných
podkladov k verejnému obstarávaniu
Názov zákazky: Dodávkové automobily do 3,5 tony
Opis predmetu zákazky – všeobecný opis
Verejný obstarávateľ požaduje v rámci predmetu zákazky dodať všetky položky
v zmysle nižšie uvedenej tabuľky a zároveň, aby v rámci každej položky 01.01 –
01.03 uchádzač ponúkol všetky automobily totožných parametrov (t.j. 12 ks
dodávkových automobilov do 3,5 tony 7-miestnych s valníkom a kontajnerom
totožných parametrov, 2 ks dodávkových automobilov do 3,5 tony, 3- miestnych,
prevedenie Van totožných parametrov, 3 ks dodávkových automobilov do 3,5 tony,
7-miestnych, prevedenie Van totožných parametrov)

Položka
01

Opis predmetu zákazky
Popis

Počet

Dodávkové automobily do 3,5 tony

dodávkový automobil do 3,5 tony, 7Dodávkový automobil do 3,5 tony, 7- miestny, s valníkom, pevnou nadstavbou,
01.01
miestny s valníkom a kontajnerom
majákom a smerovou svetelnou šípkou nad
zadnej stene nadstavby
dodávkový automobil do 3,5 tony, 3-miestny,
prevedenie Van, automobil bude využívaný
Dodávkový automobil do 3,5 tony, 301.02
prevažne ako vozidlo na prepravu pracovných čiat
miestny, prevedenie Van
a ako sprievodné vozidlo pre značkársku čatu
vodorovného dopravného značenia.
dodávkový automobil do 3.5 tony, 7-miestny,
prevedenie Van, automobil bude využívaný
Dodávkový automobil do 3,5 tony, 701.03
prevažne na prepravu zamestnancov na výkon a
miestny, prevedenie Van
prepravu náradia, diagnostickej a opravárenskej
techniky.

12

2

3

Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy – Podrobná špecifikácia Predmetu kúpy - Príloha B Súťažných
podkladov k verejnému obstarávaniu
Názov zákazky: Dodávkové automobily do 3,5 tony

Opis predmetu zákazky - podrobný popis požadovaných štandardov predmetu
zákazky
Dodávkový automobil do 3,5 tony, 7-miestny, s valníkom a kontajnerom..............................12 ks
Ford Transit podvozok 7 miestny predný pohon

Požadovaná špecifikácia predmetu zákazky

Rok výroby

Uchádzač uvedie
skutočnú špecifikáciu
(vlastný návrh plnenia)

Výkon motora

2020
double kabína +
valníková
nadstavba
min. 95 kW

96 kW

Druh paliva

nafta motorová

áno

Rázvor

min. 3 600 mm

3954 mm

3 500 kg

áno

Druh vozidla

Celková prípustná hmotnosť vozidla
Nosnosť vozidla
Farba vozidla
Vozidlo musí splňat' najaktuálnejšie emisné
normv
Prevodovka

min. 900 kg

áno
áno

áno (900 kg)

oranžová

áno

EURO 6d

áno

min. 6-stupňová +

1

áno (6-stupňová manuálna)

stupeň vzad
áno

áno

predný

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

min.70l

áno (70 l)

Dvojkabína

áno

áno

ESP- Elektronicky stabilizačný systém

áno

áno

Stabilizátor zadnej a prednej nápravy
Pohon nápravy
Jednoduchá montáž pneumatík
Systém Start/Stop s rekuperaciou brzdnej
energie
Pneumatiky pre vyššie zaťaženie v kategórii
C
Nádrž na palivo

Počet miest na sedenie

7

7

Asistent núdzového brzdenia

áno

áno

Predlžený držiak zrkadla

áno

áno

Centrálne zamykanie

áno

áno

lmobilizér

áno

áno

13 pinová zásuvka 12V pre príves

áno

áno

Ťažné zariadenie

áno

áno

Zosilnené zadné parabolické perá

áno

Klimatizácia

áno

áno

Filter pevných častíc

áno

áno

áno

Elektricky nastaviteľné spätné
zrkadlá - vyhrievané
Lakťové opierky na sedadle vodiča
Nastaviteľný stlpik riadenia
/ozdlžne/priečne)

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Elektrické ovládanie okien

áno

áno

Zvuková signalizácia pri spätnom chode

áno

áno

Rádio

áno

áno

Uzamykateľná schránka spolujazdca
Automatické zapínanie svetiel - denné
svietenie
Halogénové svetlomety do hmly

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Valníková nadstavba

áno

áno

Rozmery valníkovej nadstavby

min. 2600x2100x350
mm

2795 X 2138 X 350 mm

Protokol štátnej skúšobne

áno

áno

Zápis nadstavby

áno

áno

Návod na obsluhu v slovenskom jazyku

áno

áno

Záruka na vozidlo
Bezplatný servis pre predpísané servisné
intervalv 60 mesiacov alebo 200 OOO km
Bezplatný olejový servis na vozidlo
Základný servisný interval pre výmenu oleja,
oleiového filtra a oalivowch filtrov

min. 48 mesiacov alebo
200 000 km
áno

min. 60 mesiacov alebo
200 000 km

áno (48 mes. alebo 200 000
km)
áno
áno (60 mes. alebo 200 000
km)

min. 25 000 km

áno (2 roky alebo 40 000
km)

áno

áno

áno

áno

áno

áno

oranžová

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno
min. 1400x2000x1300
mm

áno
áno (1400x2000x1300 mm)

Bočné steny vyrobené z hliníkového
výstupkového plechu

áno

áno

Boky nadväzujúce na bočnicu

áno

áno

Zaškolenie obsluhy
Svetelná signalizácia na nadstavbe/
smerová šípka min. o veľkosti 40 x 40 cm
Majáky na streche vozidla
Farba majákov
Všetky svetelné výstražné prvky musia
solňat' homoloqizáciu
Garancia poskytnutia náhradného vozidla pri
oprave nad 48 hod.
24-hodinový servis na území SR
Výjazdy servisného technika/mechanika k
vozidlu
Kontajner na valníkovú nadstavbu
Rozmery kontajnera na valníkovú nadstavbu

Predná stena z vodorovnej protišmykovej
preqleikv v min. hrúbke 12 mm
Zadná stena vyrobená z hliníkového
vvstuokového olechu
Kontajner otváraný dohora pomocou
olvnovvch vzpier
Kontajner uzatváraný pomocou zámky

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Kontajner uchytený na podlahu nadstavby

áno

áno

Povinná výbava (lekárnička, výstražný
trojuholník, náhradné koleso,...)

áno

áno

Dodávkový automobil do 3,5 tony, 3-miestny, prevedenie Van................................................. 2 ks
Ford Transit VAN 3 miestny
Uchádzač uvedie
skutočnú špecifikáciu
(vlastný návrh plnenia)

Požadovaná špecifikácia predmetu zákazky

Rok výroby
Objem palivovej nádrže
Výkon motora

2020
min.70 l

áno
áno (70 l)

min. 90 kW

96kW

Druh paliva

nafta motorová

áno

Rázvor

min. 3600 mm

3750 mm
áno (6-stupňová

Prevodovka

min. 6-stupňová + 1
stupeň vzad

DÍžka vozidla

min. 5500 mm

Celková hmotnosť

max. 3500 kg

Počet miest na sedenie
Farba vozidla
Vozidlo musí splňať najaktuálnejšie emisné
normv
ABS s brzdovým asistentom

manuálna)
5981 mm
áno (3500 mm )

3

áno

oranžová

áno

EURO 6d

áno

áno

áno

Airbag vodiča

áno

áno

Automatické osvetlenie kabíny

áno

áno

Centrálne uzamykanie

áno

áno

Dvojsedačka spolujazdca

áno

áno

Stabilizačný systém ESP

áno

áno

Elektricky ovládané predné okná

áno

áno

Otáčkomer

áno

áno

Posilňovač riadenia

áno

áno

PozdÍžne priečne nastaviteľný volant

áno

áno

Posuvné dvere pravé

áno

áno

Predné a zadné zásterky

áno

áno

Sedadlo vodiča nastaviteľné

áno

áno

Zamykateľná schránka pred spolujazdcom

áno

áno

Zadné dvojkrídlové dvere plechové

áno

áno

Pneumatiky zosilnené C

áno

áno

Zásuvka 12 V v palubnej doske

áno

áno

Zásuvka 12 V v nákladnom priestore

áno

áno

Predné denné svetlomety

áno

Hmlové svetlomety predné

áno

áno

Rádio

áno

áno

Klimatizácia

áno

áno

Poloautomatická klimatizácia s
klimatizovanou schránkou pred
spolujazdcom

áno

áno

Ťažné zariadenie do 3,5t s montážou

áno

áno

Majáky na streche kabíny

áno

áno

LED zábleskové svietidlá v prednej maske

áno

áno

oranžová

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

zadný

áno

Návod na obsluhu v slovenskom jazyku

áno

áno

Povinná výbava {lekárnička, výstražný
troiuholník, náhradné koleso,...)

áno

áno

Farba majákov
Všetky svetelné výstražné prvky musia
solňat' homoloqizáciu
Tempomat
Smerová šlpka na zadných dverách ľavá
Pohon nápravy

Záruka na vozidlo

Bezplatný servis pre predpísané servisné
intervaly 60 mesiacov alebo 200 000 km
Bezplatný olejový servis na vozidlo
Základný servisný interval pre výmenu oleja,
oleiového filtra a oalivovvch filtrov
Zaškolenie obsluhy
Garancia poskytnutia náhradného vozidla pri
oprave nad 48 hod.
24-hodinový servis na území SR
Výjazdy servisného technika/mechanika k
vozidlu

min. 48 mesiacov alebo
200 OOO km
áno
min. 60 mesiacov alebo
200 000 km

áno

áno (48 mes. alebo
200 000 km)
áno
áno (60 mes. alebo 200 000
km)

min. 25 000 km

áno (2 roky alebo 40 000

áno

km)
áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Dodávkový automobil do 3,5 tony, 7-miestny, prevedenie Van .............................................. 3 ks
Ford Trasnit DCiVAN 7 miestny

2020

Uchádzač uvedie
skutočnú špecifikáciu
(vlastný návrh olnenia\
áno

min.70l

áno (70l)

min. 90 kW

96 kW

nafta motorová

áno

Požadovaná špecifikácia
Rok výroby
Objem palivovej nádrže
Výkon motora
Druh paliva
Prevodovka
Dĺžka vozidla

min. 6-stupňová + 1
stupeň vzad
min. 5500 mm

áno
5531 mm

max. 3500 kg

áno
(3500 kg)

7

7

Farba vozidla

oranžová

áno

Vozidlo musí spĺňať' najaktuálnejšie emisné
normv

EURO6d

áno

ABS s brzdovým asistentom

áno

áno

Airbag vodiča

áno

áno

Automatické osvetlenie kabíny

áno

áno

Centrálne uzamykanie

áno

áno

Dvojsedačka spolujazdca

áno

áno

Stabilizačný systém ESP

áno

áno

Elektricky ovládané predné okná

áno

áno

Otáčkomer

áno

áno

Plná prepážka

áno

áno

Posilňovač riadenia

áno

áno

Pozdĺžne priečne nastaviteľný volant

áno

áno

Posuvné dvere pravé

áno

áno

Predné a zadné zásterky

áno

áno

Sedadlo vodiča nastaviteľné

áno

Ano

Zamykateľná schránka pred spolujazdcom

áno

áno

Zadné dvojkrídlové dvere plechové

áno

áno

Pneumatiky zosilnené C

áno

áno

Zásuvka 12 V v palubnej doske

áno

áno

Zásuvka 12 V v nákladnom priestore

áno

áno

Zosilnená batéria

áno

áno

Predné denné svetlomety

áno

áno

Hmlové svetlomety predné

áno

áno

Rádio

áno

áno

Klimatizácia

áno

áno

Ťažné zariadenie

áno

áno

Celková hmotnosť
Počet miest na sedenie

Majáky na streche kabíny

áno

áno

LED zábleskové svietidlá v prednej maske

áno

áno

oranžová

áno

Všetky svetelné výstražné prvky musia
solňat' homolooizáciu
Tempomat

áno

áno

áno

áno

Smerová šípka na zadných dverách ľavá

áno

áno

predný

áno

Návod na obsluhu v slovenskom jazyku

áno

áno

Povinná výbava (lekárnička,
výstražný troiuholník, náhradné
koleso,...)

áno

áno

Farba majákov

Pohon nápravy

Záruka na vozidlo

Bezplatný servis pre predpísané servisné
intervalv 60 mesiacov alebo 200 OOO km
Bezplatný olejový servis na vozidlo
Základný servisný interval pre výmenu
oleja, oleiového filtra a oalivových filtrov

min. 48 mesiacov alebo
200 000 km
áno

áno (48 mes. alebo
200 000 km)
áno

min. 60 mesiacov alebo áno (60 mes. alebo 200 000
200 000 km
km)

min. 25 000 km

áno (2 roky alebo 40 000
km)
áno

Zaškolenie obsluhy

áno

Garancia poskytnutia náhradného vozidla pri
oorave nad 48 hod.
24-hodinový servis na území SR

áno

áno

áno

áno

Výjazdy servisného technika/mechanika k
vozidlu

áno

áno

,

V Bratislave, dňa 6.11.2020

--------------v.r.-----------MUDr. Jozef Szilasi
konateľ

Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy – Formulár B.4 SP - Ponuka Predávajúceho do verejného
obstarávania

01 Dodávkové automobily do 3,5 tony
Položka

Cena za kus
v EUR bez
DPH

Cena spolu
v EUR bez
DPH

DPH v Eur

12

29 980,00 €

359 760,00 €

71 952,00 € 431 712,00 €

2

28 370,00 €

56 740,00 €

11 348,00 €

3

28 500,00 €

85 500,00 €

17 100,00 € 102 600,00 €

502 000,00 €

100 400,00 € 602 400,00 €

Počet

Dodávkový automobil
do 3,5 tony, 701.01
miestny, s valníkom a
kontajnerom
Dodávkový automobil
do 3,5 tony, 3 01.02
miestny, prevedenie
Van
Dodávkový automobil
do 3,5 tony, 7 –
01.03
miestny, prevedenie
Van
Cena za celý predmet zákazky

Cena spolu
v EUR s DPH

68 088,00 €

Spoločnosť SZILCAR PARTNERS s.r.o. je platcom DPH.

V Bratislave, dňa 6.11.2020

--------------v.r.-----------MUDr. Jozef Szilasi
konateľ

Príloha č. 4 Kúpnej zmluvy - potvrdenie o autorizácii Predávajúceho/zmluvne zaviazaných
partnerov Predávajúceho na predaj a servis Predmetu kúpy

I :_YmllT MoToRs sLovAtflA, spot. s r.o.
f

fsto doktadu: sM5/2020-11 0

POTVRDENIE

oficiStny dovozca vozidiel znatky Ford v Stovenskei republike, spotolnost
Summit
Motors Stovakia, spo[. s r.o. so sidtom Tuhovsk6 9, 83.I O7 Bratisiava, ICO:
35 g37 33],

tfmto potvrdzule,
ze spolocnos{

SztucaR PARTNERS s.r.,c. so sidtom Nov6 Rozf,avska 134lA,g3l 04,
Bratistava. leO: 47 221925, Je zmtuvnlim partnerom spoloenosti Ford v
Stovenskej
republike a je autorizovanfm predajcom a opravcom pre znaiku Ford v
sR.

Toto potvrdenie sa vystavuje na Ziados{ spotoinosti SZILCAR PARTNERS s.r.o.

Bratislava, 25. mdja 2OZO
sul$l{tr IIOTOAS SLOVAK'I, 'Fol' ' "o'
Tuhotrski

Blll

07

I

&alisbvr

0s
"*,1',SJ:"'ffi1,flIffi*'"

VySek

riaditeI a konatel

Summit Motors Slovakia, spot.

I

Tuhovsk6 9, Bratislava 831 07, Stovakia Tel.: +421 2 33 526 2S5

to

lS &t7

lll. d rrpH

st(201024 t900. FeBlstflica:

olr€ini eh

Fax: +421

s r.o.

233526274 E-mail: tord@summit.sk

8raflslava l.oddiet S.o. Vlslka itdo: 26fr51/8. fstxt. a

!,

t_

ritau:l51046il /

lfllA

:/L

Prlloha c. 5 K0pnej zmluvy - zoznam servisnich prev6dzok pred6vajuceho,
prip. servisniich
partnerov Pred6vajuceho

:/t.

SZILCAR.PARTNERS s.r.o.
www.fordszilca r,sk

servisn6 strediskii szlLCAR partners s.r.o. a ostatnrich
autorizovanlich opravcov vozidiet znaiky FoRD

SZILCAR PARTNERS, s.r.o. -Koiice

Alejovd 2
040 01 KoSice, Slovensko
Tel.:+421.55 / 7BB 1.6 25
+42L 55 / 788 t6 Zt
Fax.:+42L 55 / 788 16 33
seryis@fordszi lc? f .sk

SZILCAR PARTNERS, s.r.o.-Bratislava

Novd RoZriavskd 134lA
831 04 Bratislava, Slovensko
Tel.:+ 421.917 GSZ768
+4219L1,900 79s
+42L9L1,900 697
servisba (Ofo rdsz i ca r.sk
I

Ostatn6 servisn6 strediskd autorizovan,ich opravcov vozidiel znadky
Ford sri
uveden6 a pravidelne aktualizovan6 na webe: www.ford.sk

lt.

Servisn6 siet'FORD na Slovensku
Bdnovce nad Bebravou
AUTO KOt$ spot. s r.o.
957 01 Bdnovce nad Bebravou,
Tren*ianska
cesta 62
Bansk6 Bystrica
EUROMOTOR, spot. s r.o.

*74 fr1 Banskd Bystrica eeretifiovd
,
BA
Bardejov

Pre5ov
BUtLT, spol. s r.o.
0S0 01 pre6ov, petrovanskii
44

Trendin

AUTO KO|S spot. s r.o.
913 21 Trendin - Trendianska
Turnd,
Biinovskd cesta 1032

QUICK LANE SERVTS EKOAUTO
s.r.cr

Bardejov

Trnava

08501 Bardejov, Stef6nikova g0

Br*tislava
AUTOpCILtS, a.s.

AUTOCOMODEX TRNAVA, spol.
s r.o.
91700 Trnava, Nitrianska 1

851 04 Bratistava, pan6nska
cesta 32

$ummit Motors Bratislava, s.r.r:.
831 0Z Bratislava, Tuhovskd
0
SZIICAR pARTNERS s.r.o.
831 04 Bratistava, Nov6 Roiliavskd
1S4tA
Holid
lNTRO.C0, s"r.o.
908 51 Holi6, Kopdansk* 35

Zitina
JR-CAR$, s.r.o.
010 01 Zilina, Rosinskd cesta g917/3A

Nitra
N - motor, s.r.o.
ga,$

ffi

Nitra, DriiZovskel 5

KoSice

SZILCAR pARTNER$ s.r.o

040 11 Ko$ice, Atejovd 2

Poprad

AUTONOVA, s.r.o.
CI58 01 Poprad, priem. aredlVychod
3406

Liptovskyi Mikut*S

UNICAR, s"r.o.
031 01 Liptovskif MikutSS . 1.
m$ia68/1848
Martin
J.M.MART"Itrt, spot. s r o.
03601 Martin, Kolldrova BSg
Michalovce
CarComplex, spol. s r.o.
071 U Michatovce, $portovd
23A

y.A".

