
Verejný obstarávateľ: KNIŽNICE RUŽINOV, Tomášikova 25, 821 01 Bratislava, IČO: 00226815, určenie predpokladanej hodnoty 
zákazky podľa § 6 ZVO a zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO na predmet:  Dodanie vozidla strednej triedy 

 

 
V Ý Z V A 

na predkladanie ponúk 
za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky  

(§ 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“ alebo „ZVO“) 

a súčasne 
 zákazka s nízkou hodnotou 

(§ 117 ZVO) 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa : 

Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. d) ZVO 
 
Názov organizácie:  Knižnica Ružinov 
Sídlo organizácie:    Tomášikova 25, 821 01 Bratislava 
IČO:                              00226815 
DIČ:                              2020864758 
Banka:                        VÚB banka, a.s. 
IBAN:                          SK96 0200 0000 0000 1823 6062 
Zastúpenie:               Mgr. Eva Pindjáková – štatutárny orgán 
                                     (zainteresovaná osoba podľa § 23 ods. 3 ZVO) 
                                      Mgr. Eva Kuľbagová 

 (zainteresovaná osoba podľa § 23 ods. 3 ZVO) 
Tel.:                             +421 905 792 618 
e-mail.:                        kulbagova@kniznica-ruzinov.sk   
web. stránka              https://www.kniznica-ruzinov.sk/    
Právna forma:           príspevková organizácia, zriadená Mestskou časťou Bratislava - Ružinov 
 
Ďalej ako „verejný obstarávateľ“. 
 
Osoba zodpovedná za určenie predmetu zákazky:  
Mgr. Eva Pindjáková (zainteresovaná osoba podľa § 23 ods. 3 ZVO) 
Osoba zodpovedná za realizáciu procesu verejného obstarávania:  
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, na základe plnej moci (zainteresovaná osoba podľa § 23 ods. 3 ZVO) 
 

 
2. Kontaktné miesto verejného obstarávateľa pre verejné obstarávanie zákazky na základe plnej 

moci:  

E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 125, 821 02 Bratislava 
IČO: 462 751 18 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Hilda Regulová Gajdošová 
Telefón: +421 243422357 
Mobil:     +421 903400529 
e-mail:    gajdosova@elconsulting.sk  
 

3. Názov zákazky: Dodanie vozidla strednej triedy 
 

4. Druh zákazky: Zákazka na dodanie: Tovar 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: je určená týmto prieskumom trhu (§ 6 ZVO).  
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6. Verejný obstarávateľ vyhodnotí úspešného uchádzača na základe  určenia predpokladanej 
hodnoty zákazky. Uvedené znamená, že verejný obstarávateľ uskutočňuje tento prieskum trhu 
za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 ZVO a súčasne aj za účelom 
realizácie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO, t.j. za účelom zadania zákazky. Úspešný 
uchádzač bude vyhodnotený podľa bodu 21 tejto výzvy, v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) ZVO na 
základe najnižšej ceny bez DPH. 
 

7. Predmet zákazky: Predmetom zákazky je dodanie vozidla strednej triedy podľa špecifikácie 

uvedenej v bode 17 tejto Výzvy. 
 

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník: 34110000-1 – Osobné automobily  

9. Miesto dodania predmetu zákazky: Miestom dodania predmetu zákazky (zmluvy), je sídlo 
verejného obstarávateľa  v meste Bratislava:  
Ústredná knižnica Miletičova 47 Bratislava 

10. Variantné riešenie:  
10.1. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  

10.2. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené 

11. Lehota dodania predmetu zákazky: lehota dodania predmetu zákazky je do 50 dní od nadobudnutia 
účinnosti kúpnej zmluvy, najneskôr však do 31.12.2021.  

 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

12.1. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným 
platobným stykom.  

12.2. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša 
uchádzač. 

12.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak prekročí výšku finančných 
prostriedkov, určených na tento účel, ktorá je 30 000,- eur 

 
13. Lehota viazanosti ponúk: ponuky uchádzačov sú viazané do 31.12.2021 

 
14. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami:  

14.1 v prípade potreby objasniť údaje uvedené v tejto výzve na predkladanie ponuky môže záujemca 
požiadať o vysvetlenie priamo prostredníctvom osoby zodpovednej za realizáciu verejného 
obstarávania prostredníctvom kontaktného miesta verejného obstarávateľa podľa bodu 2 tejto 
výzvy. Žiadosť o vysvetlenie záujemca predloží emailom na emailovú adresu kontaktnej osoby pre 
verejné obstarávanie gajdosova@elconsulting.sk. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie 
bezodkladne, najneskôr 3 dni pred lehotou na predkladanie ponúk za predpokladu, že sa požiada 
o vysvetlenie dostatočne vopred. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie všetkým záujemcom 
jeho zverejnením na web stránke verejného obstarávateľa: https://www.kniznica-ruzinov.sk/  
z uvedeného dôvodu je potrebné sledovať web stránku verejného obstarávateľa. 

 
15. Jazyk ponuky: cenovú ponuku a dokumenty požadované verejným obstarávateľom predkladá 

uchádzač v štátnom – slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a 
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dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 
preklad do štátneho jazyka. 

 
16. Podmienky účasti: 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 
postavenia: 

16.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona – musí byť oprávnený poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.  

           Uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nemusí predkladať v ponuke doklad 
o oprávnení dodávať tovary, ktoré zodpovedajú  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou, 
túto skutočnosť si overí zadávateľ sám v Registri právnických osôb, v ktorom je uchádzač 
zapísaný. Uchádzač so sídlom v inom členskom štáte predloží doklad z príslušného registra 
o oprávnení dodávať tovary, ktoré zodpovedajú  predmetu zákazky, ktorý bude súčasťou 
ponuky. 

16.2 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. f) zákona - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. Uvedené znamená, že uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nesmie byť vedený v 

registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné 

obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí zadávateľ sám na webovej 

stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku 

dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. Uchádzač, ktorý má sídlo v inom 

členskom štáte predloží doklad o tom, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, pokiaľ sa 

takýto doklad v krajine sídla nevydáva, predloží čestné vyhlásenie. 

16.3 U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona - konflikt 

záujmov podľa § 23 zákona, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami. Túto 

skutočnosť potvrdí uchádzač predložením čestného vyhlásenia o neexistencii konfliktu záujmu 

podľa Prílohy č. 4. 

16.4 Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti: Podmienky účasti na preukázanie 

osobného postavenia uchádzačov sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, 

ktorý sa obstaráva. Postup zadávania tejto zákazky zverejnením výzvy na web stránke 

zadávateľa, zaslaním výzvy na predkladanie cenových ponúk vybraným záujemcom, umožňuje 

verejnému obstarávateľovi vyhodnotiť splnenie podmienok účasti podľa 16.1 a 16.2 

z dostupných verejných databáz u vybraných záujemcov vopred. 

 
17. Opis predmetu zákazky: 

17.1. Predmetom zákazky je dodanie nového hybrid vozidla kategórie M1 alebo predvádzacieho 

hybrid vozidla kategórie M1 s maximálnymi najazdenými kilometrami do 5 000 kilometrov  

nepresahujúce emisný limit vo výške 50g/km a 80 % emisných limitov pre látky znečisťujúce 

ovzdušie v reálnych podmienkach jazdy podľa prílohy I nariadenia EP a Rady č. 715/2007 a s 

výbavou podľa nasledujúcej technickej špecifikácie. 

 

17.2. Osobný automobil verejný obstarávateľ požaduje nový alebo predvádzací. 
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17.3. Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky: 
 

Názov Jednotka Minimum Maximum Presná 

hodnota 

Osobný automobil ks - - 1 

Typ karosérie druh - - 5 - dverová, 
5 - miestna 

Zdvihový objem 

benzínového motora 

cm 3 1000 - - 

Palivo druh Benzín/elektro 
 

- - 

Počet valcov ks 4 - - 

Výkon benzínového 

motora 

kW 70 - - 

Výkon elektromotora kW 40 - - 

Prevodovka druh automatická   

Spotreba paliva - 

kombinovaná 

l/100 km - 6,00 - 

Emisná norma názov EURO 6 - - 

Počet dverí ks  5 - 

Počet sedadiel ks  5 - 

Pohon typ - - predný 

Batožinový priestor l 450 - - 

Poťah sedadiel druh Látka Koža - 

     

     

 
 
 Technické charakteristiky Hodnota/ 

charakteristi

ka 

Cena automobilu 

zahŕňa 

Airbag vodiča a spolujazdca áno 

Cena automobilu 
zahŕňa 

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 

a alarmom 

áno 
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Cena automobilu 
zahŕňa 

Denné svietenie, LED svetlá Áno 

Cena automobilu 
zahŕňa 

Elektricky ovládané okná  Áno 

Cena automobilu 
zahŕňa 

Posilňovač riadenia Áno 

Cena automobilu 
zahŕňa 

Vyhrievané sedadlá Áno 

Cena automobilu 
zahŕňa 

Nastaviteľné sedadlo vodiča

 a spolujazdca 

Áno 

Cena automobilu 
zahŕňa 

Tempomat Áno 

Cena automobilu 
zahŕňa 

ABS, ESC, ASR Áno 

Cena automobilu 
zahŕňa 

Hmlové svetlá Áno 

Cena automobilu 
zahŕňa 

Imobilizér Áno 

Cena automobilu 
zahŕňa 

Automatická dvojzónová klimatizácia Áno 

Cena automobilu 
zahŕňa 

Multifunkčný volant Áno 

Cena automobilu 
zahŕňa 

Palubný počítač Áno 

Cena automobilu 
zahŕňa 

Autorádio na SD kartu, USB vstupy 
s reproduktormi 

Áno 

Cena automobilu 
zahŕňa 

Dažďový senzor Áno 

Cena automobilu 
zahŕňa 

Bluethoot sada Áno 

Cena automobilu 
zahŕňa 

Stredová opierka rúk s odkladacím boxom 
vpredu 

Áno 

Cena automobilu 
zahŕňa 

Multimediálny systém s LCD Displejom Áno 

Cena automobilu 
zahŕňa 

Parkovacie senzory vpredu a vzadu + 

cúvacia       kamera 

Áno 

Cena automobilu 
zahŕňa 

Sada na opravu/výmenu pneumatiky  Áno 

Cena automobilu 
zahŕňa 

Sada rohoží  Áno 

Cena automobilu 
zahŕňa 

Zimné pneumatiky zliatinové minimálne 16“ Áno 

 
 

17.4. Ak sa v opise predmetu zákazky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, 

výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa predávajúcemu 

predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími 

parametrami ako sú určené verejným obstarávateľom. 

 

17.5. Osobitné požiadavky na plnenie, ktoré sú súčasťou predmetu zákazky:  
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17.5.1. V kúpnej cene je zahrnuté dodanie predmetu zákazky do miesta dodania a poskytnutie 
súvisiacich služieb (napr. doprava, odskúšanie, zaškolenie obsluhy, odovzdanie 
dokladov na riadne užívanie). 

17.5.2. Dodacia doba predmetu zákazky je 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 
17.5.3. Dodávateľ vykoná zaškolenie obsluhy v rozsahu cca 1 hodiny.  
17.5.4. Súčasťou dodania bude preberací protokol, návod na obsluhu vozidla v slovenskom 

jazyku, servisná knižka v slovenskom jazyku, platný doklad o záručných podmienkach, 
platné osvedčenie o evidencii vozidla (technický preukaz), certifikát o zhode, 2 ks 
kľúčov. 

17.5.5. Vyžaduje sa záruka na predmet zákazky (vyššie špecifikované vozidlo) minimálne 4 
roky alebo min. 100 000 km; záruka na prehrdzavenie karosérie minimálne 5 rokov a 
záruka na povrchovú koróziu a kvalitu laku minimálne 2 roky. 

17.5.6. Predmet zákazky/zmluvy bude dodaný bez právnych vád, ktoré by bránili jeho 
prevzatiu. 

17.5.7. Dodanie predmetu zákazky a poskytovanie súvisiacich služieb podľa opisu predmetu 
zákazky, bude poskytované odborne spôsobilými osobami. 

 
17.6. Všetky súvisiace služby výslovne neuvedené v opise predmetu zákazky ale ktoré súvisia s 

plnením predmetu zákazky tak, ako sa to obvykle očakáva, sú súčasťou ceny. 
 

17.7. Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky. 
 

18. Výsledok verejného obstarávania: Výsledkom verejného obstarávania bude kúpna zmluva podľa 
§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zák.  č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 
19. Obchodné a platobné podmienky:  

19.1. V zmluve sa namiesto pojmu uchádzač uvádza dodávateľ a namiesto pojmu verejný 
obstarávateľ  sa uvádza objednávateľ. 

19.2. Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi žiaden preddavok. Predmet zákazky 
bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku.  

19.3. Splatnosť faktúry je do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.  
19.4. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho 

bankového účtu poukázaná príslušná platba. 
19.5. Úhradu ceny predmetu zákazky (predmetu zmluvy) uskutoční objednávateľ na základe 

preberacieho protokolu a faktúry vystavenej dodávateľom.  
19.6. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude výkaz práce 
potvrdený oprávneným zástupcom úspešného uchádzača/poskytovateľa a oprávneným 
zástupcom verejného obstarávateľa/objednávateľa, ktorí svojím podpisom potvrdia dodanie 
predmetu zákazky v súlade so zmluvou. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané 
náležitosti, verejný obstarávateľ/objednávateľ má právo vrátiť ju úspešnému 
uchádzačovi/poskytovateľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto 
prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opravenej resp. novej faktúry verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi.  

19.7. Ak má úspešný uchádzač sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej 
republiky, faktúru vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine sídla.  

19.7.1. Prílohou kúpnej zmluvy budú doklady k preukázaniu všetkých funkčných a technických 
špecifikácií a vlastností predmetu zákazy/zmluvy, podľa Tabuľky č. 1 a Tabuľky č. 2 uvedené 
v prílohách tejto výzvy na predloženie cenových ponúk. 
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19.8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať akceptačný protokol, pokiaľ jeho 
obsah nebude zodpovedať skutočnosti, bude vykazovať zjavné vady a nedostatky, čo potvrdí 
zodpovedný zamestnanec verejného obstarávateľa/objednávateľa. Pri zodpovednosti za vady 
sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za 
vady.  

19.9. Úspešný uchádzač/dodávateľ zodpovedá podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka za to, že 
predmet zákazky/zmluvy bude dodaný v požadovanom rozsahu, v požadovanej kvalite a podľa 
parametrov a charakteristík, určených na predmet zákazky a ktoré podľa tejto výzvy a ponuky 
uchádzača určí zmluva. Úspešný uchádzač/dodávateľ zodpovedá aj za to, že počas záručnej 
doby bude mať predmet zmluvy také vlastnosti, aby bol spôsobilý na použitie na obvyklý účel, 
na ktorý sa takýto tovar spravidla používa. 

19.10. Vyžaduje sa záruka na predmet zákazky (vyššie špecifikované vozidlo) minimálne 4 roky alebo 
min. 100 000 km; záruka na prehrdzavenie karosérie minimálne 5 rokov a záruka na 
povrchovú koróziu a kvalitu laku minimálne 2 roky. 

19.11. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej sú na vozidle v rámci záručnej opravy 
odstraňované vady, za ktoré zodpovedá dodávateľ a objednávateľ nemôže vozidlo používať. 

19.12. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí riadnym a včasným splnením povinností zmluvných 
strán. Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom zverejnenia a 
účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle verejného 
obstarávateľa/objednávateľa. 

19.13. Ostatné zmluvné dojednania sú obsahom kúpnej zmluvy, ktorá je prílohou tejto výzvy na 
predloženie cenovej ponuky. 

 
20. Spôsob určenia ceny:  

20.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
prípadne podľa ekvivalentných príslušných právnych noriem platných v krajine sídla uchádzača. 

20.2 Navrhovaná zmluvná cena musí byť určená a v ponuke predložená ako maximálna, ktorá 
zohľadňuje všetky dodania v súlade s opisom predmetu zákazky. Cena sa nesmie meniť počas 
doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej 
dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená 
v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. 

20.3 Súčasťou ceny sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky, tak ako to 
je uvedené v tejto výzve. 

20.4 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie: 
o Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 
o Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH, 
o Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  

20.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie 
som platcom DPH“. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie 
navrhovanú cenu v EUR bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v Slovenskej 
republike, je povinný upozorniť v ponuke. 

20.6 Uchádzač uvedie cenu v návrhu na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy.  
 

21. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) ZVO bude 
vyhodnocovať ponuky za celý predmet zákazky na základe najnižšej ceny s DPH. 

  
21.1 Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce: Úspešným uchádzačom 

sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý predmet zákazky 
v EUR s DPH. Poradie uchádzačov bude určené vzostupne podľa navrhovaných cien za celkový 
predmet zákazky bez DPH. 

21.2 Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/18/
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22. Lehota na predkladanie ponúk: ponuky musia byť predložené do 17.11.2021  
 

23. Miesto a spôsob predloženia ponúk: Ponuky sa predkladajú v elektronickej podobe:  

24.1.1 Ponuka je doručená na emailovú adresu: gajdosova@elconsulting.sk a súčasne 
riaditel@kniznica-ruzinov.sk  

24.1.2 Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA – Dodanie vozidla strednej 
triedy“  

24.1.3 V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená 
vyplnená Príloha č. 1 až Príloha č. 4, podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom 
uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenované 
(scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedené mailové adresy.  

24.1.4 Maximálna veľkosť prijatej pošty 1 doručeného e-mailu na e-mail kontaktnej osoby 
verejného obstarávateľa je max. 4 MB, a to vrátane príloh. V prípade, že veľkosť odosielanej 
pošty presahuje tento limit, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom rozdeliť ponuku do 
viacerých emailov a na túto skutočnosť verejného obstarávateľa vhodným spôsobom 
upozorniť (napr. do predmetu emailu uchádzač uvedie: 1. časť cenovej ponuky - „názov“, 2. 
časť cenovej ponuky - „názov “ a atď.  

 

24. Ďalšie informácie: 
25.1. Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s kúpou a dodaním 

predmetu zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. 

25.2. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú v prípade predmetnej zákazky najmä: a) odbor 
kontroly Mestskej časti Bratislava Ružinov; b) Úrad pre verejné obstarávanie. 

 
26.  Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 10.11. 2021. 

 
27.  Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:  

o Príloha č. 1 - Identifikačné údaje uchádzača 
o Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií  
o Príloha č. 3 – Obchodné podmienky zmluvy 
o Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov 
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   Príloha č. 1 k Výzve  

Všeobecná informácia o uchádzačovi 
 

Obchodné meno alebo názov uchádzača 
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača 

 

  

Názov skupiny dodávateľov 
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, 
ktorá predkladá ponuku 

 

  

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača 

 

  

IČO  

 
 

Právna forma  
  

Zápis uchádzača v Obchodnom registri 
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej 
je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým 
sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra 
alebo evidencie 

 

  

Štát 
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač 
založený 

 

  

Zoznam osôb oprávnených  
konať v mene uchádzača 

meno a priezvisko  

 

 

 

Kontaktné údaje uchádzača 
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejného 
obstarávania 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  

Telefón  
E-mail  
 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby, 
ktorej bude doručená Výzva na účasť v elektronickej aukcii  - 
nie je relevantné EA sa nerealizuje 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  

Telefón  
E-mail  
  

 

Osoba, ktorá ponuku vypracovala - meno a 
priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, 
sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak 
bolo pridelené (§ 49 ods. 5 ZVO) 

 

Telefón  
E-mail  
 
V............................., dňa:..........................          ........................................................................................ 
                                                                                                          osoba oprávnená konať za uchádzača, resp. na základe plnej moci 
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Príloha č. 2  k Výzve 

          

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA 

 

Obchodné meno uchádzača: ............................................................................ 

 

Adresa alebo sídlo uchádzača: ......................................................................... 

 

Názov zákazky:  Dodanie vozidla strednej triedy 

Položka 

Návrh na plnenie kritérií 

Merná 
jednotka 

Cena bez DPH za 
predmet 

zákazky/zmluvy  

Sadzba 
DPH Výška 

DPH 

Cena s DPH za 
predmet 

zákazky/zmluvy  

Vozidlo strednej triedy 
a súvisiace služby  

1 ks     

 

Vyhlasujem, že ponuková cena spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie cenovej 

ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky a s poskytnutím súvisiacich služieb, 

vrátane služieb záručného servisu. 

 

 

Dátum:.................... 

      ........................................... 

      Pečiatka, meno a podpis uchádzača* 

*Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch 

v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t.j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 
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Príloha č. 3 k Výzve 

Obchodné podmienky zmluvy 
 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa § 269 ods. 2 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák.  č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), na 
predmet: „Dodanie vozidla strednej triedy“. Obchodné podmienky verejného obstarávateľa sú uvedené v 
návrhu  zmluvy.  
 
1. Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov.   

2. V zmluvných vzťahoch sa namiesto pojmu uchádzač uvádza dodávateľ a namiesto pojmu verejný 
obstarávateľ  sa uvádza objednávateľ. 

3. Návrh zmluvy uchádzač nemení; uchádzač  predkladá zmluvu s uvedením cien a  s vyplnením 
požadovaných údajov v šedo vyznačených poliach. 

4. Uchádzač doplní požadované údaje, týkajúce sa jeho identifikácie nasledovne: 
a)    obchodné meno uchádzača, adresa resp. sídlo, zápis v Obchodnom registri, právna forma, štatutárny 

orgán, IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade skupiny dodávateľov údaje za všetkých členov skupiny 
dodávateľov); 

b) platiteľ DPH predloží navrhovanú zmluvnú cenu - bez DPH, DPH, navrhovanú zmluvnú cenu celkom 
vrátane DPH a navrhovanú zmluvnú cenu slovom. Neplatiteľ DPH predloží navrhovanú zmluvnú cenu 
bez DPH, na túto skutočnosť upozorní;  

c) meno a funkcia osoby, ktorá podpíše zmluvu v súlade s dokladom o oprávnení dodávať tovar, 
poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce; 

d)    finančnú identifikáciu s uvedením údajov majiteľa účtu  a údajov banky (názov, adresa, číslo účtu, 
mena, IBAN, SWIFT kód). 

5. V prípade „skupiny dodávateľov“, ktorá nemá právnu formu, predkladá údaje za všetkých členov skupiny. 
Úspešná „skupina dodávateľov“ bez právnej formy vytvorí pred uzavretím zmluvy právne vzťahy v súlade 
s § 31 ZVO. Verejný obstarávateľ vyžaduje vytvorenie právnej formy, ak ponuka „skupiny dodávateľov“ 
bola prijatá, z dôvodu riadneho plnenia tejto zmluvy. Právnu formu je možné vytvoriť jednak niektorou z 
foriem obchodných spoločností podľa zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ale aj napríklad vytvorením združenia podľa zákona č. 
40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) alebo 
vytvorením európskej spoločnosti podľa zákona  č. 562/2004 Z. z. o európskej spoločnosti a  o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a následne je potrebné predložiť požadované 
údaje v súlade s bodom 4 pred uzavretím zmluvy. 

6. Uchádzač je povinný sa oboznámiť s príslušnými zákonmi, technickými predpismi a príslušnými normami, 
ktoré sú aplikovateľné, resp. môžu ovplyvniť úkony a aktivity súvisiace s predložením ponuky alebo s 
plnením  zmluvy. 

7. Návrh zmluvy je samostatným dokumentom (súborom) vo formáte „pdf“ a „word“. 
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Príloha č. 4 k Výzve 

Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov 

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:  

Dodanie vozidla strednej triedy  

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 

neskorších predpisov. 

 (...........obchodné meno, sídlo, IČO  uchádzača], zastúpený [..........meno a priezvisko osoby/osôb 

oprávnenej/oprávnených konať za uchádzača ],  

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v tomto verejnom obstarávaní, vyhláseného na základe výzvy na 

predkladanie ponúk 

 

týmto čestne vyhlasujem, že 

v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním: 

 som nevyvíjal  a nebudem vyvíjať voči  žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je 

alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia 

vo verejnom obstarávaní, 

 som neposkytol a neposkytnem  akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo 

alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu 

s týmto verejným obstarávaním, 

 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná 

za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu 

procesu verejného obstarávania, 

 poskytnem verejnému obstarávateľovi  v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné 

informácie. 

 

V ...................., dňa ..................... 

––––––––––––––––––––––––- 

Meno, priezvisko, funkcia 
 
 
 

Vyberte položku. 
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Kúpna zmluva 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák.  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 
 

 
Článok 1.  

Zmluvné strany 
Objednávateľ:    
  

Názov organizácie: Knižnica Ružinov 
Sídlo organizácie:          Tomášikova 25, 821 01 Bratislava 
IČO: 00226815 
DIČ: 2020864758 
Banka: VÚB banka, a.s. 
IBAN: SK96 0200 0000 0000 1823 6062 

 
Zastúpenie: Mgr. Eva Pindjáková – štatutárny orgán 
 Mgr. Eva Kuľbagová 
Tel.: +421 905 792 618 
Email: kulbagova@kniznica-ruzinov.sk   
Web stránka: https://www.kniznica-ruzinov.sk/  
Právna forma: príspevková organizácia, zriadená Mestskou časťou Bratislava - Ružinov 

 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

a 
 
Dodávateľ: (v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov)   
 

Názov:                                                  
Sídlo:                                                    
IČO:                                                      
DIČ:  
IČ DPH:   
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:  
tel.:  
Fax:  
e-mail zodpovednej 
kontaktnej osoby:.................... 

 

e-mail zástupcu 
zodpovednej kontaktnej 
osoby:............. 

 

Zapísaný v Obchodnom 
registri ...... 

 

 

 
Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok dodávateľa v dohodnutom termíne a mieste dodať 

a odovzdať objednávateľovi 1 ks osobného motorového vozidla značky .....................(doplní uchádzač 

podľa svojho ponukového návrhu), typu ................... (doplní uchádzač podľa svojho ponukového návrhu) 

(ďalej „predmet zmluvy“) podľa technickej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

mailto:kulbagova@kniznica-ruzinov.sk
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2. Súčasťou dodania je odovzdanie dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie predmetu zmluvy ako 

preberací protokol a návod na obsluhu vozidla v slovenskom jazyku, servisná knižka v slovenskom 

jazyku, platný doklad o záručných podmienkach, platné osvedčenie o evidencii vozidla (technický 

preukaz), certifikát o zhode, 2 ks kľúčov a poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním predmetu 

zmluvy a s poskytovaním záručného servisu. 

 

3. Predmetom kúpnej zmluvy je nový alebo predvádzací model vozidla. 

 

4. Dodávateľ garantuje zabezpečenie záruka na predmet zákazky (vyššie špecifikované vozidlo) 
minimálne 4 roky alebo min. 100 000 km; záruka na prehrdzavenie karosérie minimálne 5 rokov a 

záruka na povrchovú koróziu a kvalitu laku minimálne 2 roky. Dodávateľ uvedie zoznam servisných 

stredísk v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

 

5. Predmetom zmluvy je Cestná asistenčná služba. 

 

6. Súčasťou predmetu zmluvy je dodanie predmetu zmluvy do miesta dodania a poskytnutie 

súvisiacich služieb (napr. doprava, odskúšanie, zaškolenie obsluhy v rozsahu 1 hod. v mieste 

dodania predmetu zmluvy, odovzdanie dokladov na riadne užívanie). 

 

7. Dodávateľ sa zaväzuje, že dodanie predmetu zákazky a poskytovanie súvisiacich služieb podľa 

opisu predmetu zákazky, bude poskytované odborne spôsobilými osobami. 

 

8. Objednávateľ sa zaväzuje od dodávateľa prevziať riadne a včas dodaný predmet zmluvy a zaplatiť 

kúpnu cenu. 

 

9. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa zaplatením kúpnej ceny. 

 

Čl. II 

Kúpna cena 

 

1. Kúpna cena za predmet zmluvy podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje: cena bez DPH ............... eur, sadzba DPH 

............%, výška DPH ............... eur, cena s DPH .......... eur, cena s DPH slovom .................................. 

 

2. V kúpnej cene uvedenej v predchádzajúcom bode je zahrnutá cena za dodanie predmetu zmluvy do 

miesta dodania a poskytnutie súvisiacich služieb (napr. doprava, odskúšanie, zaškolenie obsluhy, 

odovzdanie dokladov na riadne užívanie a všetky ostatné súvisiace náklady súvisiace s riadnym 

dodaním predmetu zmluvy a súvisiacich služieb podľa čl. I tejto zmluvy. 

 

Čl. III 

Platobné podmienky 

 

1. Kúpnu cenu podľa tejto zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúry dodávateľa. Faktúra musí 

obsahovať náležitosti podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. Súčasťou faktúry budú preberací protokol a doklady podľa čl. I tejto zmluvy, potvrdené 

oprávneným zástupcom dodávateľa a oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorí svojím 

podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie predmetu zákazky v súlade so zmluvou. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju dodávateľovi v 
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lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a 

nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry objednávateľovi.  

 

2. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
 

Čl. IV 

Lehota a miesto dodania, odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

 

1. Lehota dodania predmetu zmluvy podľa článku I tejto zmluvy je 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy. 

  

2. Dodávateľ zabezpečí dodanie predmetu tejto zmluvy do miesta sídla objednávateľa. 

 

3. Pri odovzdaní predmetu zmluvy je dodávateľ povinný odovzdať objednávateľovi doklady podľa čl. 

I, bod 2 tejto zmluvy. 

 

4. Preberací doklad (čl. I bod 1), bude obsahovať aj súpis prípadných zistených vád, ktoré nebránia v 

užívaní predmetu zmluvy, opatrenia na ich odstránenie, prehlásenie dodávateľa, že predmet 

zmluvy odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že predmet zmluvy preberá. V prípade, ak by mal 

predmet zmluvy vady, ktoré by bránili v jeho riadnom užívaní, objednávateľ nie je povinný predmet 

zmluvy prevziať. 

 

5. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na objednávateľa okamihom jeho prevzatia 

na základe preberacieho dokladu (čl. I bod 1, čl. IV bod 4). 

 
 

Čl. V 

Záručná doba  pozáručný servis 

 

1. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti 

dohodnuté v zmluve. 

 

2. Záručná doba na predmet zmluvy je minimálne 4 roky alebo min. 100 000 km; záruka na 

prehrdzavenie karosérie minimálne 5 rokov a záruka na povrchovú koróziu a kvalitu laku 

minimálne 2 roky; záručná lehota začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia 

predmetu zmluvy.  

 

3. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá dodávateľ vtedy, ak boli 

spôsobené porušením jeho povinností.  

 

4. Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 436 a nasl. Obchodného 

zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. 

 

5. V prípade, že sa počas záručnej doby zistí vada na predmete zmluvy, objednávateľ písomne 

upozorní dodávateľa na túto skutočnosť. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 

a dodávateľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.  

 

6. Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy v čo najkratšom, technicky 

možnom čase, najneskôr však do 24 hodín od uplatnenia reklamácie objednávateľom. Uplatnením 

reklamácie sa rozumie doručenie reklamácie dodávateľovi prostredníctvom kontaktného emailu: 

.................... 
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7. Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 2 dní od začatia ich odstraňovania, ak 

nedôjde k písomnej dohode o inom termíne. 

 

8. Predmet zmluvy bude zo strany dodávateľa dodaný bez právnych vád, ktoré by bránili jeho 

prevzatiu. V prípade, že budú na predmete zmluvy právne vady podľa § 433 a nasl. Obchodného 

zákonníka, dodávateľ sa zaväzuje ich bezodkladne vysporiadať, v opačnom prípade je dodávateľ 

povinný zabezpečiť iné vozidlo v súlade s podmienkami a požiadavkami uvedenými vo výzve na 

predloženie cenovej ponuky a v tejto zmluve. Ak nebude možné zabezpečiť iné vozidlo podľa 

predchádzajúcej vety, je to dôvod na odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa. 

 
9. Pre nároky objednávateľa z právnych vád tovaru platia ustanovenia § 436 až 441 Obchodného 

zákonníka. 

 

Čl. VI 

Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy 

 

1. V prípade, že dodávateľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo 

uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania. 

 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, dodávateľ má právo na úrok z omeškania vo 

výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania. 

 

3. V prípade nedodržania lehoty podľa čl. V bod 6 zmluvy dodávateľom, objednávateľ má nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 50,00 eur za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok 

objednávateľa na náhradu škody, ktorá by mu v dôsledku tohto omeškania vznikla. 

 

4. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50,00 eur za každý deň omeškania 

odstránenia vád, t.j. ak reklamované vady dodávateľ neodstráni v lehote uvedenej v čl. V bod 7, 

resp. v inom dohodnutom termíne. Týmto nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, 

ktorá by mu v dôsledku tohto omeškania vznikla. 

 

5. Okrem uplatnených úrokov z omeškania resp. zmluvných pokút podľa tejto zmluvy a okrem 

poskytnutia zliav objednávateľovi, majú zmluvné strany právo žiadať náhradu škody, ktorá im 

vznikla a bola spôsobená porušením, resp. zanedbaním povinností druhou zmluvnou stranou podľa 

tejto zmluvy. 

 

Čl. VII 

                         Ukončenie zmluvy 

1. Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:    

a) písomnou dohodou alebo  

b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného 

porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo  

c) odstúpením od zmluvy z dôvodov podľa § 19 ZVO; podľa § 19 ods. 2 ZVO môže objednávateľ 

odstúpiť od časti zmluvy, ktorou by došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá by si 

vyžadovala nové verejné obstarávanie. 
  

2. Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby. 
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3. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu podstatného porušenia zmluvných 

povinností dodávateľa je dôvod, aby Úrad pre verejné obstarávanie uložil poskytovateľovi zákaz 

účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov podľa § 182 ods. 3 písm. b) bod 3 ZVO. 

4. Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinnosti  

vyplývajúcej zo  zmluvy a to: 

a) ak dodávateľ bude v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy tak, ako to určuje táto zmluva 

v čl. 2, 

b) ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZVO, 

c) porušenie ustanovenia podľa čl. VIII bod 2 a 3 tejto zmluvy dodávateľom,   
d) naplnenie ustanovenia čl. VIII bod 4 tejto zmluvy dodávateľom, 

e) v prípade ak sa naplní čl. V bod 8 posledná veta tejto zmluvy, 

f) ak je dodávateľovi  v omeškaní s plnením podľa čl. IV tejto zmluvy dlhšie ako 5 dní, 

g) ak je dodávateľov v omeškaní so začatím odstraňovania vád predmetu zmluvy, resp. bude v 

omeškaní s odstraňovaním reklamovaných vád o viac ako 24 hodín oproti termínom 

dohodnutých v tejto zmluve 

h) ak predmet zmluvy nebude dodaný v súlade s čl. I tejto zmluvy a podľa podmienok 

uvedených v tejto zmluve. 

i) ak objednávateľ bude v omeškaní  s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní               

od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. 

 

Článok VIII 

Ostatné práva a povinnosti 

1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v štátnom (slovenskom) jazyku.  

2. Dodávateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo 

zmluvy na tretiu osobu. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa neprevedie na 

inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy. 

4. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude uskutočňovať právne úkony smerujúce k 

prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp. univerzálne právne 

nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Uvedené 

právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči objednávateľovi od samého 

začiatku právne neúčinné (ex tunc).  

Čl. VIX 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

2. Všetky ďalšie zmeny a doplnky musia byť vyjadrené formou písomného očíslovaného dodatku 

podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

 

3. Spory zmluvných strán sa budú riešiť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky 

a prostredníctvom príslušného súdu v Slovenskej republike. 
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4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web sídle objednávateľa. 

 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá má platnosť originálu a každá zo 

zmluvných strán dostane dva rovnopisy. 

 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo 

potvrdzujú svojim podpisom. 
 

 

V....................., dňa..................                               V Bratislave, dňa ...................... 

 

 

Dodávateľ:                                                              Objednávateľ:         

 

 

...........................................                                     ......................................................... 

                                                                                  Mgr. Eva Pindjáková, riaditeľka           
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Príloha č. 1 k zmluve 
 

Funkčná a technická špecifikácia 

Názov Jednotka Minimum Maximum Presná 

hodnota 

Uchádzač uvedie ním 

navrhované hodnoty 

Osobný automobil ks - - 1  

Typ karosérie druh - - 5 - 

dverová, 

5 - 

miestna 

 

Zdvihový objem 

benzínového 

motora 

cm 3 1000 - -  

Palivo druh Benzín/el

ektro 

 

- -  

Počet valcov ks 4 - -  

Výkon 

benzínového 

motora 

kW 70 - -  

Výkon 

elektromotora 

kW 40 - -  

Prevodovka druh automatic

ká 

   

Spotreba 

paliva - 

kombinovaná 

l/100 km - 6,00 -  

Emisná norma názov EURO 6 - -  

Počet dverí ks  5 -  

Počet sedadiel ks  5 -  

Pohon typ - - predný  

Batožinový priestor l 450 - -  

Poťah sedadiel druh Látka Koža -  
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 Technické charakteristiky Hodnota/ 

charakteristika 

Uchádzač uvedie svoj 

návrh 

Cena automobilu 

zahŕňa 

Airbag vodiča a spolujazdca áno  

Cena automobilu 

zahŕňa 
Centrálne zamykanie s diaľkovým 

ovládaním a alarmom 

áno  

Cena automobilu 

zahŕňa 

Denné svietenie, LED svetlá Áno  

Cena automobilu 

zahŕňa 

Elektricky ovládané okná  Áno  

Cena automobilu 

zahŕňa 

Posilňovač riadenia Áno  

Cena automobilu 

zahŕňa 

Vyhrievané sedadlá Áno  

Cena automobilu 
zahŕňa 

Nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca Áno  

Cena automobilu 

zahŕňa 

Tempomat Áno  

Cena automobilu 

zahŕňa 

ABS, ESC, ASR Áno  

Cena automobilu 

zahŕňa 

Hmlové svetlá Áno  

Cena automobilu 

zahŕňa 

Imobilizér Áno  

Cena automobilu 

zahŕňa 

Automatická dvojzónová klimatizácia Áno  

Cena automobilu 

zahŕňa 

Multifunkčný volant Áno  

Cena automobilu 

zahŕňa 

Palubný počítač Áno  

Cena automobilu 

zahŕňa 

Autorádio na SD kartu, USB vstupy 
s reproduktormi 

Áno  

Cena automobilu 

zahŕňa 

Dažďový senzor Áno  
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Príloha č. 2 

 
Zoznam servisných stredísk 

 

Doplní uchádzač/dodávateľ 

 
 

 

 

Cena automobilu 

zahŕňa 

Bluethoot sada Áno  

Cena automobilu 

zahŕňa 

Stredová opierka rúk s odkladacím 
boxom vpredu 

Áno  

Cena automobilu 

zahŕňa 

Multimediálny systém s LCD Displejom Áno  

Cena automobilu 

zahŕňa 

Parkovacie senzory vpredu a vzadu + 

cúvacia      kamera 

Áno  

Cena automobilu 

zahŕňa 

Sada na opravu/výmenu pneumatiky  Áno  

Cena automobilu 

zahŕňa 

Sada rohoží  Áno  

Cena automobilu 

zahŕňa 

Zimné pneumatiky zliatinové 
minimálne 16“ 

Áno  


