
Przloha 6.3 Novrh kopnej zmluvy 

KUPNA ZMLUVA 
Clanok I. 

Zmluvne strany 

KUPUJOCI:  
Nazov: 	 EKO — podnik verejnoprospegnych 
Sidlo: 	 Halagova 20, 832 90 Bratislava 
Konajtaci prostr.: 	JUDr. Daniel Hulin, povereny riadenim podniku 

00 491 870 
DPH: 	 SK2020887022 

Bankove spojenie: 	Prima banka Slovensko, a.s. 
Islo U6tu: 	 18105707008/5600 

Kontaktna osoba: 
Tel.: 
E-mail: 
(dalej aj „kupujtici") 

a 

PREDAVAJOCI:  
Obchodne meno: 
Sidlo: 
Konajtici prostr.: 

DPH: 
Zapisany: 
Bankove spojenie: 

Kontaktna osoba: 
Tel.: 
Fax: 
E-mail: 

UNICAR,s.r.o.  
isnAja 68/1848, 03101, Liptovskji Mikulag 
Peter Brtaii - konater/majiter 

36409022 
SK2020128330 

okr.sud Zilina odd.sro, yU. 13945/L 
Tatra-Banka 
SK95 1100 0000 0026 2971 4966 
Vladislay Buday 

buday@unicar.sk  

(dalej aj „predavaj-tici" a spolu s kupujiicim dalej aj „zmluvne strany") 

uzatvarajU v zmysle ust. § 409 a nasl. zakona'6. 513/1991 Zb. Obchodny zakortnik v zneni neskorgich 
predpisov tilt() 

ktipnu zmluvu 
(dalej len ako „zmluva"). 

tlanok II. 
Ovodne ustanovenia 

8 



2.1       Kupujúci je príspevkovou organizáciou zriadenou postupom podl'a zákona č. 377/1990 Zb.
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneiú, v spojení s uzmesením č.
2/1990  z 2.  zasadnutia  mestneho  za§tupiteľstva  mestskq  časti  Bratislava  -  Nové  Mesto,
konaného dňa 20.12.1990, ktorý vykonáva správu majetiai Mestskq časti Bratislava - Nové
Mesto, Junácka 1, Bratislava alebo majetku, ktorý bol mestskj časti zverený.

2.2       Ptedávajúci je  úspešným  uchádzačom  zákazky  zadanj  objednávateľom  podľa  zákona  č.
343/2015  Z.  z.  o verjnom  obstarávaní  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov.  Ponuka
predávajúceho  bola  vyhodnotená  ako  najlepšia  ponuka  v rámci  predmetného  verjného
obstarávania.  Predávajúci  vyhlasuje,  že  má  živnostenské  alebo  iné  oprávnenie  na  výkon
podnikateľskej činnosti, ktorá je z jeho strany predmetom tqto zmluvy; má voči štátu a tretím
osobám  splnené  všetky zákonné  povinnosti  (daňové,  odvodové  a pod.),  nie je v kríze aje
v takg ekonomickej, organizačnj  a personálnej kondícii, že je §ám schopný úspešne splniť

predmet  tejto  Zmluvy.  Predávajúci  vyhlasuje,  že  mu  nie  sú  známe  žiadne  opjektívne  či
subjektívne  prekážky,  pre  ktoré  by  mohol  riadne  dodanie  tovaru  podl.a  tg.to  zmluvy
odmietnuť alebo toto nemohol zrealizovať. V prípade, že sa preukáže, že predávajúci nebol
v čase podpisu tg.to zmluvy odborne pôsobilý alebo oprávnený na dodanie tovaru podľa
tg.to zmluvy, alebo dostatočne personálne, technicky či kapacitne zabezpečený, bude sa to
považovat' za závažné porušenie tejto zmluvy s právom kupujúceho od tqjto zmluvy odstúpit..
Predávajúci je okrem povinnosti vrátit' všetky prijaté plnenia zároveň povinný  aj  nahradiť
kupujúcemu všethi škodu, ktorá mu tým vznikne.

2.3      Zmluvné strany vyhlasujú, že účelom tg.to zmluvy je:
a)    predaj  a dodanie jedného  (1) kusu osobného motorového úžitkového vozidla do 3,5

t  na prepravu osôb a nákladu s technickými parametrami podľa priloženej technickej
špecifikácie (ďal9  aj ,,tovar"). Tovar kupujúd obstaráva pre vlastnú činnost', pričom
musí íst. o nový tovar (dodanie staršieho, repasovaného či akokol'vek použitého tovaru
rie je prípustné);

b)    dodanie  požadovaného  tovaru  (vozidla),  a to  spolu  s príslušenstvom  tak,  aby  bol
funkčný  a spíňaLl  požiadavky  vyplývajúce  pre  takýto  tovar  zo  záväzných právnych
noriem Slovenskg republíky ako aj Európskj únie,

c)    dodarie  kompletnj  dokumentácie  vzt.ahujúcj  sa  k tovam  v slovenskom  a/alebo
českom jazyku, a to najmä, nie však výlučne, pasport, záručný list, návod na obsluhu,
technický list, prospekt atď.,

d)    zaškolenie obsluhy tovaru v rozsahu 2 .osôb v trvaní 2 hodiny,
e)    servis tovaru (vozidla) v rozsahu určenom výrobcom tovani,
f)     zabezpečenie dostupnosti autorizovaného servisu tovaru tak, aby mohli byt. servisné

prehliadky,   opravy,   výmeny   oleja   či  iné  servisné   zásahy  počas  záručng.   doby
realizované v mieste vzdialenom najviac 30 km od miesta sĺdla kupujúceho (absolútna
vzdialenosť, bez ohľadu na dopravnú situáciu),

pričom predávajúci bude realizovať všetky dodávky vo vlastnom mene, na svoje náklady
a zodpovednosť, s maximálnou mierou odbomj starostlivosti a obozretnosti, za čo sa mu
kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu, to všetko v súlade s touto zmluvou.

Podrobná technická špecifikácia tovaru tvori prĺlohu č. 1 tg.to zmluvy.

2.4      Predávajúci   týmto   vyhlasuje,   že   ho   kupujúci   podrobne   oboznámil   spožadovanými
parametrami  tovaru  a v tejto  súvislosti nemá na kupujúceho  žiadne doplňujúce otázky či
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výhady, na ktoré by ho chcel vopred (pred uzavretím tejto zmluvy) upozomit'. Rovnako
predávajúci vyhlasuje, že je schopný a ochotný zabezpečit' plnenie tqto zmluvy v súlade so
zákonom a podl'a svojich najlepších schopnosti a možností.

2.5      Predávajúci vyhlasuje, že má ku dňu uzavretia tejto zmluvy splnené všetky daňové, odvodové
a iné verejnoprávne povinnosti, nie je v kríze (§ 67a Obchodného zákonníka), má splnené
všetky splatné záväzky a iné povinnosti voči svojim zamestnancom a dodávatel'om, o ktorých
má vedomost` a neporušuje predpisy o zamedzení nelegálneho zamestnávania. V prípade, ak
sa na neho táto povinnosť vzťahuje, je registrovaný v príslušnom registri partnerov verejného
sektora. Uvedené je predávajúci povinný garantovať kupujúcemu počas celq. doby platnosti
tjto zmluvy, osobitne však počas celj doby záruky.

2.6      Predávajúci taiktiež vyhlasuje, že má ku dňu uzavretia tg'to zmluvy vo vzťahu k dodávanému
tovaru vysporiadané všetky povinnosti voči všetkým o§obám oprávneným aj z prípadných

patentov, ficencií,  či iných práv duševného vlastníctva,  ktoré  sa na tovar môžu vzťahovať.
Predávajúci vyhlasuje, že tieto vzťahy a povinnosti bude mať riadne usporiadané minimáhe
počas  poskytnutej  záruky  a zaväzuje  sa  dodať  kupujúcemu  iba  taký  tovar,  ktorý  bude
vyrobený   adistribuovaný   výlučne   vsúlade   stýmto   jeho   vyhlásením,   so   zákonom
a rešpektujúc   všetky   do   úvahy   pripadajúce  práva   duševného  vlastníctva  tretích   osôb.
Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.

2.7      Za   účelom   preukázania   plnenia   povinností   predávajúceho   podľa   predchádzajúceho
ustanovenia  tejto  zmluvy  je  kupujúci  oprávnený  žiadať  od  predávajúceho  kompletnú
dokumentáciu k dodávke podl'a tejto zmluvy, ktorá bude riadne preukazovať vysporiadanie
prípadných práv  duševného  či  akéhokol'vek iného  vlastníctva  tretích  osôb k dodávanému
tovaru. Takúto dokumentádu je povimý predávajúci udovávat. minimálne po dobu piatich
rokov od riadneho dodania tovaru a na požiadanie kupujúceho mu ju kedykoľvek predložit'.
Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. Zmluvné strany
sa  zároveň  dohodli  na  tom,  že  pokial'  si  akákoľvek  tretia  osoba  bude  voči  kupujúcemu
uplatňovať   akékol.vek   nároky   prameniace   z porušenia   práv   tretích   osôb   v súvislosti
s tovarom, predávajúci je povinný urovnať takéto nároky za kupujúceho, resp. nahradiť mu
všetky náklady spojené s takýmto urovnaním, a to aj bez potreby osobitnj výzvy.

2.8      Účelom tqto zmluvy je obstararie fungujúceho osobného motorového úžitkového vozidla do
3,5 t  na prepravu osôb a nákladu, ktoré bude slúžiť kupujúcemu na ním vymedzené úlohy,
najmä však m zabezpečenie prepravy osôb a nákladu pri činnostiach, ktoré bežne vykonáva
ako príspevková organizácia mestskq. časti.  Predávajúci vyhlasuje, že pred zaslaním svojej
cenovej   ponuky   a prihlásením   sa   do   vergného   obstarávania   sa   podrobne   oboznámil
s uvedeným účelom a je pripravený, schopný ako aj ochotný plnenie požadované kupujúcím
pre neho podľa tg.to zmluvy zabezpečit. v plnom rozsahu, vrátane garancie servisu a záruky.

Článok 111.

Predmet Zmluvy

3.1       Predmetom  tejto  zmluvy je  záväzok predávajúceho  zabezpečit'  dodanie jedného  (1)  kusu
ďšďE"  motorového  úžitkového  vozidla  do  3,5  t   na  prepravu  osôb  a  nákladu  podľa
technických  parametrov  v bode  2.3  tjto  zmluvy,  prostredníctvom  ktorého  bude  vedieť
kupujúci zabezpečiť činnosti spadajúce do jeho úloh ako prispevkovej organizácie mestskj
časti. Súčasťou dodávky je aj zaškolenie 2 osôb určených kupujt'icim, a to v rozsahu 2 hodiny.
Tovar,ktorýnespĺňavšetkypodmienkyvymedzenévbode2.3tq.tozmluvysanepovažujeza
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dodaný riadne a ide o podstatné porušenie tejto zmluvy s právom kupujúceho od zmluvy
odstúpiť a požadovat. po predávajúcom vrátenie ceny tovaru spolu s úrokmi vo výške 10 °/o

p.a. odo dňa jej zaplatenia. Predmetom tjto zmluvy je súčasne aj záväzok kupujúceho zaplatit'
predávajúcemu dohodnutú odmenu za riadne a včas dodaný tovar spolu s príslušenstvom,
všetkými  súčast'ami  (dokumentácia)  a  zaškolením.  Pre  odstránenie  pochybností  zmluvné
strany  dodávajú,  že  predávajúci  ].e  povinný  riadiť  sa  pri  plnení  tgto  zmluvy  pokynmi
kupujúceho.

3.2       Predávajúci  týmto  dodáva  osobné  motorové  vozidlo  podľa  technických  parametrov  a za

podmienok vymedzených v bode 2.3  tejto zmluvy.  Súčasťou dodávky je okrem zaškolenia
aj garancia dostupnosti autorizovaného servisu tovaru podľa bodu 2.3 tg.to zmluvy, záruka
a bezplatný záručný servis v roz§ahu 24 mesiacov odo dňa riadneho dodania vozidla.

3.3      Zmluvné strany vyhlasujú, že za účelom odstránenia prípadných pochybností je súčasťou
dodávky tovaru aj preprava tovaru do miesta v rámci Slovenskq. republiky určeného v tejto
zmluve,  inak do sídla kupujúceho, balenie tovaru a jeho vybaverie na prepravu tak,  aby
nedošlo k jeho poškodeniu či znehodnoteniu.

3.4

4.1

Podrobná špecifikácia tovani spolu s cenou tvorí prílohu č. 1 tgto zmluvy. Tovar musí spíňať
všetky vymedzené parametre a zároveň sledovaný účel tg.to zmluvy.

Článok IV.
Spôsob plnenia

Predávajúci  je   povinný  dodat.  požadovaný  tovar  v najvyššej   prípustn9   akosti   a podl'a
špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tg.to zmluvy.

4.2      Predávajúci sa zaväzuje dodat' kupujúcemu tovar najneskôr l6 týždňov od podpisu zmluvy.

4.3       Predávajúci je  povinný  si na  vlastné náklady  a zodpovednosť zabezpečit' všetky potrebné

povoleria   na   riadne   dodanie   tovaru,   ak   sa   takéto   povolenia   vyžadujú   a pĺsomne
v dostatočnom čase vopred upozomiť kupujúceho na aLkúkoľvek súčinnosť, ktorú bude od
neho požadovat' v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Za povolenie sa považuje aj právny titul
na výrobu, úpravu, predaj či inú distribúciu tovaru s ohľadom na odhranu práv tretich osôb,
ktoré by takýmto konaním predávajúcehc) mohli byť dotknuté.

4.4      Na splnenie účelu tq.to zmluvy si zmluvné strany poskytnú vzájomnú súčimost., ktorá bude
nevyhnutne  potrebná  na  splnenie  povinností  vyplývajúcich  im  zo  zmluvy  a všeobecne
záväzných právnych predpisov. Na všetky osobitné podmienky, požadované predávajúcim
po  kupujúcom  je  tento  povinný  kupujúceho  písomne  upozomit.  vopred  v primeranom
predstihu, a to aspoň päť (5) pracovných dní vopred, inak sa má za to, že žiadnu súčinnost' po
kupujúcom nepožaduje.

4.5      Predávajúci je povinný najneskôr pri dodávke tovaru doručiť kupujúcemu dodací list a inú
vymienenú @od 2.3) a súvisiacu dokumentáciu v slovenskom a/alebo českom jazyku, z ktorq
bude okrem iného vyplývat' predmet dodávky, rozsah skutočne dodaného tovaru, jednotková
cena tovaru a odkaz na túto zmluvu. Kupujúci je oprávnený pri dodávke tovaru predložené
doklady skontrolovať a pri zistení nezrovnalostí so skutočnost'ou žiadať o ich opravu. Až do
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doručenia dokladov so správnym obsahom nie je predávajúci oprávnený vystavit' faktúru
a teda v tomto čase nie je kupujúd ani v omeškaní so zaplatením kúpng. ceny tovaru.  Za
kupujúceho môže tovar prevziať iba osoba k tomu osobitne písomne poverená, inak sa tovar
považuje  za  nedodaný.  Kupujúcim  potvrdený  dodací  list  tvorí  v odsúhlasenom  rozsahu
podklad pre fakturáciu kúpng. ceny. Prílohou dodadeho listu je kompletná dokumentácía
k tovaru podľa bodu 2.3 tqjto zmluvy. V opačnom prípade nie je dodací list kompletný a pre
účely tejto zmluvy sa považuje za neodsúhlasený kupujúdm.

Článok V.
Miesto a čas plnenia

5.1       Predávajúci je povinný dodat. tovar v určenom čase a na určené miesto uvedené vo výzve na

predkladanie ponúk. Porušerie tgto jeho povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tgto
zmluvy.

5.2      Predávajúci je povinný dodať tovar osobne,  pričom náklady na prepravu  sú zahmuté už
v kúpng  cene  a z titulu dodania tovaru nemá nárok na žiadne osobitné plnenia (náhradu
nákladov či zvýšenie jednotkovq ceny tovam).

5.3      Ak  nebude  tovar  f`mkčný  či  nebude  slúžit'  na  stanovený  účel,  ktorý je  predávajúcemu
dôkladne známy, považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy a kupujúci je oprávnený
od  nj  odstúpit',  tovar  vrátit'  a požadovat'  od  predávajúceho  viátenie  ceny  tovaru  spolu
s úrokmi vo výške 10 °/o p.a. odo dňa jej zaplatenia. Týmto nie je dotknutý nárok kupujúceho
na náhradu škody spôsobenq. porušením akejkoľvek povinnosti predávajúceho podľa tejto
zmluvy.

5.4      Tovar  sa  považuje  za  dodaný  až  momentom  potvrdenia  tejto  skutočnosti  kupujúcim na
dodacom liste vystavenom v súlade s bodom 4.5 tejto zmluvy. Kupujúd má právo si tovar pri
prevzati podrobne skontrolovať a na dodacom liste uviest' svoje prípadné výhrady ku kvalite,
množstvu, prevedeniu alebo stavu tovaru. Tým, že takéto výhrady kupujúci na dodacom liste
neuvedie, nestráca žiadne nároky z titulu prípadných vád tovani a predávajúci sa zaväzuje
každú reklamácíu kupujúceho riadne preskúmat. a bezplatne vybavit', pokiaľ bola uplatnená
v záručnj dobe.

5.5      Vlastnícke  právo  k tovaru  prechádza  na  kupujúceho  okamihom  dodania,  najneskôr  však
odovzdaním  tovaru  do jeho  dispozície.  Zodpovednosť  za  škodu  na  tovare  prechádza  na
kupujúceho až protokolárnym prevzatím tovaru, pričom na protokole nesmú byť uvedené
žiadne výhrady kupujúceho k stavu, kvalite či iným vlastnostiam tovaru. V opačnom prípade
§a tovar nepovažuje za riadne prevzatý.

5.6 Kupujúci rie je povinný prijať čiastkové dodávky a/alebo čiastkové plneria. Kupujúci je tiež
oprávnený odmietnuť prevziať tovar, ak je jeho obal poškodený, ak ide o tovar, ktorý nebol
objednaný alebo ak ide o tovar, u ktorého sú zjavné vady už pri preberaní tovaru. Rovnako je
kupujúci  oprávnený  reklamovat.  vady  kedykoľvek  počas  záručnej  doby  bez  ohl'adu  na
moment ich zistenia.

Článok vl.
Práva a povinnosti zmluvných strán
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6.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že akékol'vek konkrétne požiadavky kupujúceho na tovar
sú  pre  predávajúceho  záväzné,  pričom  na  nesprávnosť  či  nevhodnost.  pokynov je  tento
povinný  kupujúceho  bezodkladne  písomne  upozornit..  Súčast'ou  upozornenia  musí  byt.
v takom  prípade  aj  návrh náhradného riešenia  alebo návrh úpravy pokynov  tak,  aby  sa
dosiahol účel pokynu a zároveň aby sa eliminovala nesprávnost' či nevhodnosť pokynov.

6.2      Predávajúci sa zaväzuje nevyužiť na dodanie tovaru osoby, ktorých využitím by dodiádzalo
k porušovaniu predpisov o nelegálnom zame§tnávaní.

6.3      V prípade, že pri plnení zmluvy dôjde k akémukoľvek ohrozeniu či znečisteniu životného
prostredia, zodpovedá za toto v plng miere predávajúci a je povinný bezodkladne napraviť
vzniknutý  stav  na  vlastné  náklady.  Taktiež je  povinný  nahradiť kupujúcemu  akúkol'vek
škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s pomšením tohto ustanovenia či zmluvy ako celku.

6.4      Predávajúci  zodpovedá  za  všetku  škodu  na  majetku,  ako  aj  na  zdraví,  ktorá  vznikne
v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

6.5      Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  predávajúci  je  povinný  poskytovat'  kupujúcemu
v rámci tejto zmluvy a pri jej plnení len pravdivé a presné vyhlásenia, a správne údaje.

6`6       Nesplnenie ake]koľvek povinnosti predávajúceho uvedenej v tejto zmluve sa považuje za jg.

podstatné  porušenie  s následkom  vzriku  práva  kupujúceho  od  tejto  zmluvy  odstúpiť
a požadovat' od predávajúceho  okrem zaplatenj kúpng.  ceny aj  úroky vo výške  10  % p.a.
z tgto sumy odo dňa jq zaplatenia.

6.7      Súčasťou plnenia podl.a  tejto zmluvy je aj  záručný servis  v rozsahu 24   mesiacov odo  dňa
riadneho dodania tovaru.

Článok vll.
Kúpna cena a záruka za akosť tovani

7.1      Dohodnutá kúpna cena je výsledkom verejného obstarávania a vyplynula z cenovj ponuky
predávajúceho  ako  úspešného  udádzača  predmetného  verqjného  obstarávania,  ktorá  je
prílohou tejto zmluvy. Kúpna cena tovaru bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so
zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

7.2      Kúpna  cena  tovaru bude  zo  strany predávajúceho  fakturovaná samostatne.  Predávajúd je
oprávnený  vystaviť  faktúru  najskôr  po  riadnom  vybavení  a dodaní  tovaru,  pričom  túto
vystaví až na základe dodacieho listu podpísaného a odsúhlaseného kupujúcim. Potvrdený
dodací list tvorí neoddeliteľnú prílohu faktúry.

7.3      V kúpnej cene sú zahmuté všetky náklady predávajúceho na nákup a dodanie tovaru, vrátane

prepravného,  balného,  zaškolenía  osôb  podl.a  bodu  2.3  tejto  zmluvy,  záruky,  záručného
serisu    avysporiadania    maj.etkových    povinnosti    voči    tretim    osobám    vsúvislosti
s prípadnými právami duševného či iného vlastníctva takýchto osôb.

7.4 Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu až doručením riadne a správne vystavenj
faktúry  kupujúcemu  v nadväznosti  na  odsúhlasený  a podpísaný  dodací  list.  Fakťúra  sa
nepovažuje  za  riadne  vystavenú,  ak  chýba  akákoľvek  náležítosť  v zmysle  prislušnýd
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právnych predpisov alebo neobsahuje všetky prílohy, na ktorých sa zmluvné strany v tg.to
zmluve dohodli. Rovnako sa faktúra nepovažuje za riadne vystavenú, ak obsahuje nesprávne,
nepresné či nepravdivé údaje, vrátane nesprávnych, nepresných či nepravdivých údajov v jg.
prílohách.

7.5      Predávajúci je oprávnený  vystaviť kupujúcemu  faktúm najskôr po  piatich (5)  pracovných
dňoch po dodaní tovaru, a to na základe zmluvy a dodacieho listu, ktorý bude podpísaný a
odsúhlasený kupujúcim.  Faktúra  musí  spĺňat'  všetky  náležitosti  daňového  dokladu  podľa

príslušných  právnych  predpisov.   Neoddeliteľnou  prílohou  každj  faktúry  je  kupujúcim
potvrdený a odsúhlasený dodací list. V prípade, že faktúra či dodací list neobsahuje všetky
náležitosti či prílohy, kupujúci je oprávnený takúto faktúru predávajúcemu vrátiť. Kupujúci
sa  v pripade,  ak  faktúra  nie je  vystavená  riadne,  nedostáva  do  omeškania  so  zaplatením
kúpnqj ceny, pretože lehota splatnosti v takom prípade neplyrie.

7.6      Splatnost' faktúry je zmluvnými stranami dohodnutá na tridsať (30) dní odo dňa jg. doručenia
kupujúcemu. V prípade nedostatkov vystavenej faktúry nová lehota splatnosti začína plynúť
až dňom správne vystavenej a doručenej faktúry. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že právo
m   zaplatenie   kúpnq.   ceny   bez   ďalšieho   zaniká,   ak   nebola   kupujúcemu   zo   strany
predávajúceho  riadne  vystavená  faktúra  najne§kôr  do  šiestičh  (6)  mesiacov  od  dodania
tovaru.

7.7      Zmluvné strany sa dohodli na tom, že predávajúci poskytuje kupujúcemu pri dodávke tovaru
osobitne záruku za akosť dodaného tovaru v trvaní 24mesiacov odo dňa riadneho dodania
tovaru kupujúcemu.

7.8      Zmluvné strany sa dohodli na tom, že predávajúci týmto kupujúcemu garaLntuje (poskytuje
osobitnúzáruku),žedodanýtovarbudepostanovenúzáručnúdobuspĺňat.všetkydohodnuté
a osobitne vymienené parametre,  a to rielei\ ale aj, podl'a prílohy č.  1  tq.to zmluvy, bude
riadne slúžiť stanovenému účelu a nebude podliehat' skaze či inému obmedzeniu funkčnosti
a použiteľnosti. Na akékoľvek osobitné požiadavky na starostlivosť o vozidlo je predávajúci

povinný   kupujúceho   písomne  upozomit.  najneskôr   pri  jeho   odovzdaní,   a to   zápisom
v odovzdávacom protokole.

7.9       Kupujúci  je  oprávnený  uplatnit.  si  reklamáciou  vady  tovaru  kedykoľvek  po  ich  zistení,
najneskôr však v poskytnutej záručnj dobe. Reklamácia môže byť urobená v písomn9 forme,
a to   listom,   faxom   alebo   elektronickou   správou.   Predávajúci   sa   zaväzuje   začať   riešit.
reklamáciu obratom po jej doručení a vykonat. servisný zásah v lehote stanovenej kupujúcim
v rámci reklamácie, najneskôr však do 48 hodín od nahlásenia poruchy/doručenia reklamácie,
to všetko bezodplatne.

7.10    V prípade výmeny vadného tovaru či jeho akejkol'vek súčiastky začína plynút' nová záručná
doba odo dňa dodania bezvadného tovaru/súčiastky kupujúcemu.

7.11     Nároky  zo  zodpovednosti  za  vady  sa  spravujú  príslušnými  ustanoveniami  Obchodného
zákoimíka,

7.12    Porušenie    akejkoľvek    povinnosti    predávajúceho    súvisiacg.    s poskytnutou    zárukou

(omeškanie   s vybavením   reklamácie,   nevybavenie   reklamácie   a pod.)   sa   považuje   za
podstatné porušenie tej to zmluvy.

7.13    Predávajúci  sa  zaväzuje  zabezpečit'  vybavenie  reklamácíe,  resp.  servisného  zásahu  počas
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záručnej  doby  výlučne  autorizovaným  servisom,  ktorý  bude  vzdialený  od  miesta  sĺdla
kupujúceho najvíac 30 km (absolútna vzdialenost., bez ohradu na dopravnú dostupnost). Pri

porušení povinnosti vybaviť reklamáciu riadne a včas, najneskôr však do piatich (5) dní odo
dňa oznámenia vady, je kupujúci oprávnený zabezpečiť si opravu/výmenu/odstránenie vady
sám na náklady predávajúceho. Zároveň sa to považuje za podstatné porušenie zmluvy zo
strany predávajúceho.

Článok vlll.
Skončenie zmluvy a sankcie

8.1      Kupujúci  je  oprávnený  od  tejto  zmluvy  odstúpit`  z dôvodov  uvedených  v obchodnom
zákonníku, ako aj z dôvodov uvedených v tg.to zmluve.

8.2      Kupujúci   je   oprávnený   od   tjto   zmluvy   okrem   zákonných   dôvodov   odstúpit'   aj
z nasledovnýd dôvodov:

a)    predávajúci nedodá tovar riadne a včas,
b)    predávajúci   nesplní   svoju   povinnost'   doručiť   kupujúcemu   faktúru   či   dodací   list

v stanovenej  lehote  alebo  tieto  nezodpovedajú  skutočnosti  a/alebo  neobsahujú  všetky
dohodnuté prílohy,

c)    predávajúci pri plnení zmluvy poruší akýkoľvek právny predpis,
d)   kupujúci zistí,  že predávajúci dodal tovar nekvalitne, neodbome alebo bez potrebného

organizačného, personálneho či materiálneho zázemia,
e)    predávajúci  poskytol  a/alebo  poskytne  kupujúcemu   akékoľvek  nepravdivé  údaje   či

vyhlásenia,
f)     predávajúci  poruší   akúkol'vek  povinnosť,   ktorá   sa   podľa  tejto  zmluvy  považuje  za

pc)dstatnú.

8.3      0dstúpením od zmluvy zaníkajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s účinkami ex
7®t(nc,  okrem práva na náhradu škody, na zaplatenie zmluvnj  pokuty a práv a povirLností,
ktoré podl.a zákona alebo ich charakteru majú trvať aj po skončení tg.to zmluvy (za takéto sa

považuje aj ustanovenie bodu 8.7 tg.to zmluvy). V prípade odstúpenia má kupujúd nárok na
vrátenie všetkých peňažných nárokov aj spolu s úrokmí vo výške 10 % p.a. z dlžng. sumy,
rátaných odo dňa zaplatenia kúpnj ceny.

8.4      Predávajúci je povinný zaplatit' kupujúcemu zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti dodať
tovar riadne a včas. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnq. pokute vo výške 0,5 % z hodnoty
objednaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania predávajúceho s plnením tejto zmluvy.
Kupujúci má v takom prípade právo požadovať popri zmluvnq. pokute od predávajúceho aj
uhradenie vzniknutq. škody v celom rozsahu.

8.5       Predávajúci je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti, ktorú
táto zmluva považuje za podstatnú. Zmluvné strany sa dohodli m zmluvnj pokute vo výške
500,- € denne za každé jednotlivé porušenie takEjto povinnosti, a to aj opakovane. Kupujúd
má v takom prípade právo požadovat' popri zmluvng pokute od predávajúceho aj uhraderie
vzniknutej škody v celom rozsahu.

8.6 Zaplatením zmluvnj pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody, a  to v celom rozsahu.
Zaplatením zmluvnj pokuty nezaniká povinnosť, ktorj splnenie je zabezpečené zmluvnou
pokutou, pokial' kupujúci písomne nevyhlási, že na splnení povinnosti už d'alqj netrvá.
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8.7      Zmluvné strany sa dohodli na tom, že predávajúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho
písomného  súhlasu  kupujúceho  (s overeným  podpisom  štatutámeho  orgánu  kupujúceho)
postúpiť či previesť na tretiu osobu akékol.vek práva alebo povinnosti, ktoré mu vznikli na
základe  alebo v súvislosti s touto zmluvou.  Predávajúci nie je oprávnený započítat' spomé

pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z iného právneho titulu bez predchádzajúceho
písomného súhlasu kupujúceho. Toto ustanovenie platí bez ohl'adu na trvanie a účinnosť tejto
zmluvy či charakter nárokov, ktoré sú voči kupujúcemu zo strany predávajúceho uplatňované
(pretrvá aj po prípadnom zrušení zmluvy, odstúpenĺ od zmluvy a pod.).

8.8      Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  ak  sa  ukáže  akékoľvek  vyhlásenie  predávajúceho
uvedené v tejto zmluve ako nepravdivé alebo nie celkom pravdivé, vzniká kupujúcemu právo
na zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- € za každé jednotlivé porušenie tg.to povinnosti, a to aj
opakovane.

Článok IX.
Doručovanie

9.1       Písomnosti  na  základe  tejto  zm]uvy  sa  doručujú  dnihej  zmluvnd  strane  osobne  alebo

prostredníctvom doporučenej zásielky na adresu uvedenú v článku 1. tq.to zmluvy, ak zmluva
neurčuje inak. Predávajúci je povinný každú zmenu adresy oznámiť kupujúcemu písomne.
V pripade, že takúto zmenu neohlási, nie je kupujúci povinný preverovat' si jeho aktuálnu
adresu a doručovanie bude prebiehať na adresu uvedenú v článku 1. tejto zmluvy. Zásielka sa

považuje  za  doručenú  v deň,  keď  ju  dotknutá  zmluvná  strana  prevzala  alebo  odmietla
prevziat..  V prípade,  že dmhá zmluvná straLna zásielku nq>reberie,  považuje  sa zásielka za
doručenú  na  treti  deň  odo  dňa  uloženia  zásielky,  okrem  prípadu  odmietnutia  prevzatia
zásielky,  keď  sa  považuje  za  doručenú  dňom  odmietnutia  zásielku  prevziať.  Vprípade
doručovania prostredníctvom kuriérskej služby sa zásielka považuje za doručenú dňom jS
prevzatia  druhou zmluvnou stranou  alebo dňom,  keď ju  druhá zmluvná strana odmietla
prevziať.

Článok x.
Záverečné ustanoveria

10.1     Táto zmluva nadobúda platnosť a zaväzuje zmluvné strany odo dňa,  v ktorom ju podpíšu
oprávneiií zástupcovia oboch zmluvných strán. Ak nedôjde k podpísaniu tq.to zmluvy v ten
istý deň oboma j9 zmluvnými stranami, za rozhodujúd deň pre nadobudnutie jej platnosti sa
bude  pokladať  deň,  v ktorom  druhá  zmluvná  strana  podpíše  zmluvu  neskôr.  Zmluva
nadobúda účinnosť  dňom  nasledujúcim  po   dni  jej  zverejnenia  na  intemetovej  stránke
kupujúceho  v súlade  s  ustanovenĺm  §  47a  Občianskeho  zákonníka.  Predávajúci  berie  na
vedomie, že na nadobudnutie účinnosti zmluvy sa vyžaduje jej zvergnenie prostredníctvom
intemetovj stránky kupujúceho, s čím súhlasí a nemá voči tomu žiadne výhrady.

10.2    Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  v prípade,  ak  sa  podstatne  zmenia  podmienky,  ktorých
splnenie  považujú  za  podstatné,  zosúladia  zmluvu  s aktuálnym  stavoni   vo  forme  jg
písomných dodatkov, ktoré budú chronologicky číslované. To, že podstatná zmena nastala
a v čom spočíva je povinná preukazovat' strana, ktorá zmenu navrhuje. Na zmenu zmluvy
podľa  tohto  ustanovenia  nemá  navrhujúca  strana  právny  nárok.  Zmluvné  strany  pre
vylúčenie  pochybností  uvádzajú,   že  dôsledky  pandémie  nemajú  vplyv  na  povinnosti
predávajúceho podl'a tqto zmluvy a nepovažujú sa preto ani za tzv. z)z's mft7'oľ. Zmluvu možno
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zmenit. výlučne v súlade s §  18 zákona č.  343/2015 Z.  z.  o vergnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

10.3    Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia
účinnosť,   rie   j'e   tým   dotknutá   platnost'   ostatných   ustanovení.   Namiesto   neúčimých
ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokial' je to právne možné, sa čo
najviac približuj'e zmyslu a účelu zmluvy, pokial' pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto
otázku brali do úvahy.

10.4    Táto zmluva sa v prípadoch neupravených v nej riadi ustanoveniami obchodného zákonníka.
Toto  ustanovenie  sa  považuje  zároveň  aj  za  dohodu  o  volbe  práva  (slovenské  právo)
a právneho režimu (slovenský právny poriadok). Na riešenie právnych sporov z tejto zmluvy
sú príslušné jedine slovenské súdy.

10.5    Návrh na uzavretie tejto zmluvy bol zmluvným stranám predložený tak, aby mali dostatok
času   sa   sním   zrozumiteľne   ajednoznačne   oboznámiť   pred   jj   podpisom.   Ohl'adom
vysvetlenia textácie, použitých pojmov či ich významu nevznáša žiadna zo zmluvných strán
na druhú zmluvnú stranu tgto zmluvy žiadne požiadavky a otázky a vyhlasuje, že v tejto
§úvislosti nemá žiadne pochybnosti o zmysle všetkých ustanovení tjto zmluvy.

10.6    Každé ustanovenie tejto zmluvy je potrebné vykladat' v súlade s jS účelom, pričom sa vezme
náležitý  zreteľ  na  všetky  okolnosti  súvisiace  s ňou,  vrátane  správania  zmluvných  strán.
Výklad tejto zmluvy nesmie protirečit' tomu, čo je v jj slovách a vetách jasné a nepochybné.
Žiadna zo zmluvných strán sa však nesmie dovolávat' slov a viet tejto zmluvy proti jqj účelu
a zmyslu.  Zároveň každý bod tqjto zmluvy je potrebné vykladať v súlade s právom, najmä
v súlade  s právnymi  predpismí.  Pri  pochybnostiach  o obsahu  právnyd`  vzt'ahov  medzi
zmluvnými  stranami,  ktoré  sa  spravujú  touto  zmluvou,  sa  použije  výklad,  ktorý je  pre
kupujúceho priazrivejší.

10.7    Pokiaľ sa nepreukáže opak, predpokladá sa, že pri rokovaní o uzavretí tg.to zmluvy zmluvné
strany  konali  starostlivo  a s  potrebnými  znalost.ami,  a že  mohli  pri  svojom  rozhodovaní
v dobrej  viere  rozumne  predpokladat',  že  konajú  informovane  a v obhájitel'nom  záujme,
pričom sa zároveň predpokladá, že každá zmluvná stram má rozumové schopnosti na úrovni
priememe  spôsobilqj  osoby  schopnej  vnímať  a posúdit.  účel  tejto  zmluvy,  ako  i jazykové
vy].adrenie ustanoveiú obsiahnutých v tejto zmluve.

10.8    Pre prípad pochybností o platnosti tejto zmluvy treba túto pochybnosť vykladať na ťarchu
strany,   ktorá   sa  neplatnosti  dovoláva  a m  prospech  druhg.  strany,   t.j.   podľa  zásady
v počhybnostiach v prospech (!.7! dt/b!.o pro reo).

10.9    Ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na čast' tejto zmluvy, je neplatnou len táto časť, pokial'
z povahy tejto zmluvy alebo z jej obsahu alebo z okohostí, za ktorých došlo k jej uzavretiu,
nevyplýva, že túto čast. nemožno oddelit' od ostatného obsahu tejto zmluvy. Zmluvné strany
týmto  deklarujú  svoj  záujem  na  zachovaní  platnosti  tq.to  zmluvy  v čo  mc)žno  najširšom
rozsahu,  to  znamená,  že  za  situácie  opísanj  v prvej  vete  sa  predpokladá,  že  neplatné
ustanoverúe je oddeliteľné od zvyški zmluvy.

10.10  Zmluvné strany vyhlasujú, že pri rokovaní o uzavretí tejto zmluvy mali možnosť riadne a včas
požiadat` o právne poradenstvo / právnu pomoc (právne služby) a o ďalšie fomy porade"5tva
/ pomoci  (ďalšie služby),  potrebné pre uplatňovanie  alebo bránerie  ich práva  dotknutého
touto zmluvou.
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10.11  Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilost. na právne úkony, a že nekonajú v duševnej

poruche,  ktorá  id  robí  na  tento  právny  úkon  nespôsobilými.  Zmluvné  strany  zároveň
vyhlasujú, že pri uzavieraní tejto zmluvy nikto, najmä rie druhá strana, nezneužila ich tieseň,
neskúsenost',   rozumovú   vyspelost',   rozrušenie,   dôverčivosť,   ľahkomyseľnosť,   finančnú
závislost' alebo neschopnosť plniť si záväzky (akékol'vek), a to najmä s ohľadom na to, že pred
uzavretím tejto zmluvy mali možnosť riadne a včas požiadať o právne poradenstvo / právnu
pomoc (právne služby) a o ďalšie formy poradenstva / pomoci (ďalšie služby), podl'a vlastnej
úvahy.

10.12  Zmluvné  strany  sa  dohodn,  že  na  zmluvný  vzťah  medzi  kupujúcim  a predávajúcim  sa
neaplikuj'ú   žiadne   všeobecné   zmluvné   podmienky   predávajúceho   alebo   dokumenty
obdobného charakteru, a to v žiadnom rozsahu.

10.13  Zmluvná strana berie na vedomie, že v súvislosti §o spracúvaním osobnýdh údajov a/alebo
osobných   údajov   členov   štatutámeho   orgánu,   spoločníkov/akcionárov,   zamestnancov
a poverených osôb dnihg. zmluvng strany je viazaná povinnost.ou mlčanlivosti v súlade s čl.
90  nariadenia  Európskeho  parlamentu  a Rady  (EÚ)  2016/679  z  27.  apríla  2016  o  ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol.nom pohybe takýchto údajov, ktorým
§a   zrušuje   smernica   95/46n=S   (všeobecné   nariadenie   o   ochrane   údajov)    (ďalej   len
Nariadenie``)  a ust.  §  79 zákona č.  18/2018 Z.  z.  o oéhrane  osobných údajov a  o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon``). Zachovávať
mlčanlivosť podl'a tohto bodu zmluvy sú povinní aj jej zamestnanci, jj štatutámi zástupcovia,
členovia jej  štatutámeho  orgánu,  kontaktné  osoby ako  aj  ostatné  osoby,  ktoré  prichádzajú
akýmkoľvek spôsobom do kontaktu s osobnými údajmi. Povinnosť podl'a tohto bodu zmluvy
nad'alej  trvá  aj  po  zániku  zmluvy bez obmedzenia,  čo  zmlu`má  strana berie na  vedomie
a nemá voči tomu žiadne výhrady. Zmluvná strana sa zaväzuje vopred poučiť všetky osoby

podl'a tohto bodu zmluvy o povinnosti zachovávať mlčanlivosť, a to aj po zániku ich právneho
vzťahu  k zmluvnej strane, a o rizikách a nárokoch spojených s porušením tejto povinnosti.

10,14  Zmluvná strana berie na vedomie, že druhá zmluvná strana spracúva jej osobné údaje, osobné
údaje   členov  jg   štatutámeho   orgánu,   štatutámych   zástupcov,   kontaktných   osôb   a  jq.
zamestnancov v nevyhnutnom rozsahu na účel phenia podl'a tq.to zmluvy. Zmluvná strana
zároveň vyhlasuje, že osoby podľa prvq vety tohto bodu boli poučené o ich právad v oblasti
ochrany   osobných   údajov   a povinnosti   zachovávať   mlčanlivost',   čo  potvrdzuje   svojím
podpisom.

10.15  Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  sú  oboznámené  s Nariadením,  Zákonom  ako  aj ostatnými
právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov, čo potvrdzujú svojím podpi§om.

10.16  Zmluvné   strany   vyhlasujú,   že   prijali   náležité   organízačné   a technické   opatrenia   na
zabezpečenie ochrany osobných údajov, a to najmä pred ich zneužitím, zničením alebo stratou
akýmkoľvek spôsobom.

10.17  Každá zo zmluvných strán vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny úkon,
že nikoho neuviedla  do omylu  a ustanovenia tq.to zmluvy  obsahujú jej  slobodnú,  vážnu,
určitú a zrozumiteľnú vôl.u, prq.avenú bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.

10.18  Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pozome prečítali, jej obsahu porozumeli
a na znak ich súhlasu so všetkými jj ustanoveriami ju podpisujú.
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10.19 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch (2) rovnopisoch, prMom kaida zmluvria strana obdth po 
jednom (1) vyhotoveni. 

NeoddelitekVImi prilohami tejto zmluvy sic 

Priloha 1: 	gpecifikida tovaru 

Prilohase. 2: 	Cenova ponuka predavajitceho predloiena v ramd verejneho obstarivania 

Zmluvna strana: 

EKO — podriik verejnoprospe§4ch sluZleb 

zast: JUDr. Daniel Hulin 

Zmluvna strana: 
UNICAR,s.r.o.  

zast: 
Peter Brtgi - konatel/majitel' 

EKO - podnik VPS 0 
Halaiova 20, 832 90 Bratislava 

1CO: 00491870 D1t: 2020887022 
DPH: SK2020887022 o'

f71/-  ‘-• 
	  dila 	2022 

odtlaeok peeiatky a podpis 

Liptovskje Mikulag 	dfia06.06. 2022 

odtlaeok peeiatky a podpis 

 

RELJGE014  / 
UNICAR s.rO 

AUTORIZOVAW PREDAJ 140v, 
1. main 4687/120M, 0 01160 

TEL.. 044/324 09S, 044/32M956 
O. 36409022 - tt PH: SK29201283V1 

peugeotrg 
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Priloha 6 1 Ncivrh na pinenie predmetu zdkazky 

Opis technickkch a funktnkch vlastnosti a parametrov ponükaného zariadenia 

Nazov predmetu zakazky: Dodavka, motorove vozidlo do 3,5t (nove) 

Poiadovank technickk parameter - opis 

Poiadovane 
prahove 
hodnoty 

parametrov 

, 
ANO/ 
NIE 

Pontikana 
hodnota 

P. 
t. min 

max 

1 
Druh 

Dodavka, motorove vozidlo do 3,5 t, nove. v3raduje sa ANO 	I 

2 
3 
4 
5 

Karoseria 
samonosna 4 dverova vy2aduje sa ANO 

rozdelene zadne dvere, otvaranie do stran 2700  vy2aduje sa ANO 
posuvne bone dvere na strane spolujazdca vyladuje sa ANO 
2 + 1 miest na sedenie vriaduje sa ANO 

6 
7 
8 
9 

Rozmery 
v3igka nakladoveho priestoru (mm) 1 850 1 950 1 932 
d12ka nakladoveho priestoru (mm) 3 SOO 3 800 3 705 

girka nakladoveho priestoru medzi podbehmi (mm) 1 400 1 500 1 422 

objem palivovej nadre (1) 80 100 90 

10 
11 

Hmotnosti (kg) 
tffitona hmotnose (t) 1 400 1 600 1420 
celkova hmotnose (t) 3,50 ANO 

12 
13 
14 

Napravy 
pohon: predna naprava vyiaduje sa ANO 

vystu'iene zavesenie vy'aduje sa ANO 

15 
16 

Brzdy 
predne kotUove vy'aduje sa ANO 
zadne kotUove/ bubnove vy2aduje sa 2xkotikove 

17 
Riadenie 

posilriova 	riadenia vy2aduje sa ANO 

18 
Raliky 

ocerove disky 15 	' 	1 	ANO 	I 

19 
20 
21 
22 

Motor 
emisna norma Euro 6 ANO 
zdvihovk objem (cm3) 2 170 2 SOO 2 179 
palivo diesel ANO 

vkkon kW 90 	I 103 

23 
24 

Prevodovka 
manualna ano ANO 

paet prevodov3ich stupriov dopredu 6 	I 	6 ANO 

25 
Vkkony 

max. ryichlose (km/h) 150 160 

26 
Spotreba 

kombinovand 7,00 I 	6,2 

Bezpeenosf 
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TYmto prehlasujem, e nami predloienk predmet zakazky - thitkove vo 
°sob a nakladu - spina vgetky vyggie uvedene technicke parametre. 

v  Lipt.Mikulagi 	(ma  6.6.2022 
meno, priezgsro93,5un ci /pit- 
AUTORIZOVArsli' PREDAJ owr 
Peter Brtari -ulatbeNterajiWv 

6 	ul. 1. mob a 4687/120M, 031 1 
. TEL.: 044/324 095r 	 . 

ICO: 36409022 -It! 	 .28330 

peugeotpre% \..../r.sk 

,5 t na prepravu 

/1 / 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

ABS, ESP, ASR vyaduje sa AND 
airbag vodf6a vyaduje sa ANO 
predne trojbodove pasy s obmedzovgom sily vyaduje sa ANO 
vizualna a zvukova signalizacia pri nezapnuti pasu vodit'a vyaduje sa AND 

opierky hlavy na vgetkYch sedadlach vyaduje sa ANO 

pinohodnotne rezervne koleso s rubSrm zdvihdkom vyaduje sa AND 
povinna vYbava vyaduje sa AND 

34 
35 

36 

Viditernost 
denne svietenie vyaduje sa AND 
nastavenie sklonu svetlometov vyaduje sa AND 
elektricky nastavitel'ne a vyhrievane spatne vonkajne 
zrka dia. 

vy2aduje sa 
AND 

37 
38 

Kfirenie a Ventilacia 
min 4 rYchlosti s recirkuldciou vzduchu vyaduje sa AND 

manualna alebo automatickd klimatizacia vyaduje sa manualna 

39 

40 

Vonkapi vzhl'ad 
nakladovY priestor s plechovou vYpIfiou okien vo farbe 
karoserie 

vyaduje sa ANO 

zadne dvere dvojkridlova plechova vkplii okien vo farbe 
vozidla 

vyiaduje sa AND 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
SO 
51 
52 
53 
54 

Vybava 
otRkomer vyaduje sa ANO 
nastavitel'ny volant vyaduje sa ANO 
tempomat s obmedzovaMm rYchlosti vyaduje sa AND 
centralne zamykanie s dial'kovYm ovladanim v kl'UL'i vyaduje sa AND 

elektricke ovladanie prednYch okien vyaduje sa ANO 
osvetlenie nakladoveho priestoru vyaduje sa AND 
nastaviterne sedadlo vodit'a vyaduje sa AND 
latkove'6a1Cinenie vyaduje sa ANO 
bluetooth, handsfree, autoradio vyaduje sa AND 

gumove rohoe pod nohy vyaduje sa AND 
odkladacia priehradka nad'6elnYm sklom vyaduje sa AND 
uzamykaterne vietico nadr'ie vyaduje sa ANO 
hasiaci pristroj vyaduje sa AND 
zasuvka 12V vyaduje sa AND 

55 
56 
57 
58 

Zaruka, servisne podmienky, sluiby predajcu 
zdruka na vozidlo 2 roky/km bez obmedzenia vyaduje sa ANO 
zaru6nY a pozaru6nY servis ( hradi objednavatel') vyaduje sa ANO 
registracia vozidla na DI v ramci BA kraju vyaduje sa AND 
dodacia lehota 16 tkidiiov od podpisu zmluvy vyaduje sa do 4 tjthInov 

Uyed'te trhovS.7 nazov predmetu zakazky (nazov zariadenia, zna*tka, model,...): 
Peuget BOXER Furgon PACK 335 L3H2 2.2bHDi-140k S&S 

Uved'te miesto dostupneho seryisneho strediska v ramci Bratislavy: FINAL-CD, FRANCE-TECH 

 



Priloha e. 2 

Navrh na pinenie kriterif 

pred1o2ena v ramci zadavania zakazky s nizkou hodnotou 

podl'a § 117 zakona Z. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarAvani a o zmene a dopinenf niektorylch zakonov v znen1 neskorgich predpisov 

Verejtui obstarcivater 
EKO - podnik verejnoprospankch slufieb, Hala§ova 20, 832 90 Bratislava 

Nazov predmetu zakozky: 
„Dodavkove vozidlo do 3,5 t na prepravu ()sob a ndkladu." 

Predkladd ucluidzae: 

Nizov: UNICAR, s.r.o. 

SIdlo: 1.maja 68/1848, 03101, LiptovskY Mikulag 

1CO: 36409022 

Kontaktna osoba: Vladislav Buday 

Telefon: 

E-mail: buday@unicar.sk  

Hodnotiace 
kriterium Opis hodnotiaceho kriteria Navrh na pinenie kriterii 

Kriterium . 1 Cena predmetu zakazky celkom 
Cena v EUR bez DPH 

=26.450,- 

Cena v EUR s DPH =31.740,- 

Uchacizd prehlasuje, e sa v pinom rozsahu oboznamil s podmienkami Vkzvy na predkladanie ponilk, 
opisom a gpecifikaciou predmetu obstaravania. Definovankm podmienkam porozumel a s doclavkou 
tovaru za tkchto podmienok stihiasI. Uchadzd zaroven prehlasuje, e vgetky adaje uvedene v ponuke 
a doklady tvoriace sUast" ponuky sü (iine a pravdive. 
Zaroveri vyhlasujem, e som/nie som platitel'om DPH. 

Datum: 06.06.2022 

Miesto: LiptovskY Mikulag 

Pdiatka, podpis gtatutarneho/spinomocneneho zastupcu: 

 

E,L e T 

 

((ik /14  - 
PE1 

AuTORIZOVAN) 	 CH VOZIDIEL 

I majo 4687/1_ 	 tiptovskg Mikul' 
TEL.. 044/324 9D D, 4/324 0956 

ICO: 36409022 - t DP . SO020128330 
peugeot 	nicorsk 
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Pre?oho 64 

VYHLASENIE UCHADZgA 

uchadze (obchodne meno a sfdlo/miesto podnikania uchadza6a) 

UNICAR,s.r.o., 1.maja 68/1848, 03101 Liptovs1<\"/ Mikulag 

tkmto vyhlasuje, 

- je dokladne oboznamenk a suhlasf s podmienkami verejneho obstaravania na predmet zakazky 
„Dodavkove vozidlo do 3,5 t no prepravu os6b a naldadu,"Ictore si ur6ene vo vkzve na predkladanie 
pondk, jej prflohach a v inch dokumentoch posIcytnutkch verejnkm obstaravaterom v lehote na 
predkladanie pomik; 

- vgetky predlaene vyhlasenia, potvrdenia, doklady, dolcumenty a ddaje uvedene v ponuke sü pravdive, 
dpIne a platne; 

- nie je 61enom skupiny doclavaterov, Ictora ako in uchadza6 predklada ponuku; 
- vgetkemu, 6o bolo uvedene vo vkzve na predkladanie pondk a jej prflohach porozumel, na to, 6o nebolo 
jasne vyuNl mcdnost dorozumievania, a je si vedomk, 2e ak jeho ponuka nebude obsahovat vgetky 
nale2itosti po'iadovane verejnkm obstaravaterom, bude vy1d6ena; 

- nema uloZ'enk zakaz d6asti vo verejnom obstaravanf potvrdenk konenkm rozhodnutfm v Slovenskej 
republike alebo v gtate sfdla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu; 
- nedopustil sa v predchadzajdcich troch rokoch od vyhlasenia alebo preukazaterneho zeatia verejneho 
obstaravania zavgneho porugenia povinnostf v oblasti ochrany'iivotneho prostredia, socialneho prava 
alebo pracovneho prava podl'a osobitnkch predpisov, za ktore mu bola pravoplatne ulaena sankcia; 
- dava pfsomnk sdhlas k tomu,e doklady, ktore poskytuje v suvislosti s tkmto verejnkm obstaravanfm, 
moie verejnk obstaravater spracovavat podia zakona o ochrane osobnkch ddajov v znenf neskorgfch 
predpisov; 

- dava pisomnk sdhlas so spradivanfm osobnkch dclajov po dobu realizacie verejneho obstaravania, 
realizacie zakazky a archivacie dokumentacie k verejnemu obstaravaniu zakazky, v zmysle zakona 6. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobnkch adajov a o zmene a dopinenf niektorkch zakonov; 
- v suvislosti s uvedenkm postupom zadavania zakazky: 
• nevyvfjal a nebude vyvfjat vo6i'iiadnej osobe na strane verejneho obstaravatera, Ictora je alebo by mohla 
byt' zainteresovana v zmysle ustanovenf § 23 ods. 3 zakona 6. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravanf a o 
zmene a dopinenf niektorkch zakonov v platnom znenf („zainteresovand osoba") akelcol'vek aktivity, Ictore 
by mohli viest k zvkhodneniu jeho postavenia v 
• neposkytol a neposkytne akejkol'vek 6o i len potencialne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo 
akdkol'vek finaand alebo vecnd vkhodu ako motivaciu alebo odmenu stivisiacu so zadanim tejto zakazky, 
• bude bezodkladne informovat' verejneho obstaravatel'a o akejkol'vek situacii, ktora je povaiovana za 
konflikt zaujmov alebo ktora by mohla viest ku konfliktu zaujmov, ked kol'vek v priebehu procesu 
verejneho obstaravania, 
- diva pfsomnk salas k tomu, e jeho ponuka mole byt poskytnuta 	verejne obstaravanie, ku 
kontrole verejneho obstaravania. 

v  Lipt.Mikulagi 	dfia  06.06.2022 
PEUGEOT 

UNICAR 
AUTORIZOVAW PREDAJ NOWCH 

ul. 1. mcija 4687/120M, 031 01 Lipt 
TEL.: 044/324 0955, 044/3 0956 7 - 

leO: 36409022 - IC DpFj.  
't- C4,-,  A urp,-I 	-T,tin;  

podPiS a peiatka uc., 
resp. osoby opravnenej konC za 
uchadza6a 

A , 

(J 
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1=6,-,GE CT 

A 
RE( ' 

AUTC 	 i NODV`;'CH VOZ1D 
IA. 1. m _ 	t 120 , 031 61 Liptovskg Mi 

TEL.: 0421/32 0955A)44/324 0956 
1CO: 36409022 - IC D1 SK202012833 

peugeot 	;@unicorsk 

UNICAR s. r. o. 	 DIC : 	2020128330 

ICO: 	36409022 

PEUGEOT 1
' 
maja 68/1848 
	

IC DPH: SK2020128330 

031 01 Liptovskjr Mikula§ 
	

strana:1/1 

Zapis v obchodnom registri : OR OS 2ilina odd. Sro, vloika 6.13945/L 

PONUKA E. 2199 

Datum: 
	

06.06.2022 

Platnosi do: 10.06.2022 

Vyhotovil: 
	

8imtekova Dominika 

a 	+421 917555443 
171 peugeotpredaj@unicarsk 

Meno/Firma : 
	

EKO VPS 

Adresa : 

Kontaktosoba : 

Peugeot BOXER FURGON PACK 335 L3H2 2.2 BHDi 140k 565 

Technicke parametre: 

Motor: 

Prevodovka: 

diesel 

6-st manualna 

Zdvihovc,  objem motors (cm3): 2179 

1/9kon motors: 103 kw (140k) 

Todiq moment (Nm pri ot/m): 340/1750 

Objem nadrie (I): 90 

Kombinovana spotreba (I/100km): 6.2 

Objem batolinoveho priestoru: 

Emisie CO2 (9/100km) 163 

71Pap&' 
I • 

• 

• 

• 

• 

Elektrickd a vyhrievand spatne zrkadla 

Odkladacia polica pod strechou 

PalubnY podftad 

2-miestna lavica spolujazdca vpredu 

• 

• 

• 

Elektrickd ovIddanie prednych okien (sekvendne ma 
strane vodida) 

Otthdkomer 

VYtkovo nastaviternd sedadlo vodida 

• Manualna klimatizacia • Elektronicky imobilizthr 

• Posuvne pi-aye bond dvere • Plnohodnotne rezervne koleso 

• ABS + AFU + ESP + ASP • Dialkovd centralne uzamykanie s uzamykanfm 
odkladacfch priestorov 

• Akusticka a vizudIna kontrola nezapnutdho 
bezpednostneho pasu vodida • Airbag vodita 

• Posilnovad riadenia • Centralne uzamykanie ma dialkove ovladanie 

• Trojbodove bezpednostne pasy s obmedzovadmi ahu, • Tempomat + obmedzovat rYchlosti 

pyrotechnickjtm predpfnadom shy • Nadr± 901 

• Zasuvka 12v • Osovo nastaviterny volant 

• Ochrannd oplastovanie v dolnej dasti naklad.priestoru • Sada pre fajdiarov (zaparovad, popolnfk) 

• Odkladacia schranka pred spolujazdcom otvorend • Hill Assist: Asistent rozjazdu do kopca 
(zatvorend akje klimatizacia) • Dvojmiestne sedadlo spolujazdca (1+2) 
• Bluetooth, USB • Plechova prepthika 
• Varovanie pre chodcov 
• DAB autorddio syst MP3, dotykovy displej a Bluetooth 



PONUKA E. 2199 
	

strana:2/2 

zakladna cena uvedenej verzie vozidla 	 37 560.00 EU R 

Farba laku a Eakinenia : 

PRPO - Biala Icy 

35FX - Latka Darko eierna 

PrIplatkova vybava konkretneho vozidla (ak za 0 Eur, tak stlEasfou seriovej vybavy) 

R503 Plnohodnotnd rezervne koleso 	 0.00 EUR 

ADO1 ZaparovaE 	 0.00 EUR 

1001 	Odkladacia polica pod strechou 	 0.00 EUR 

LL02 	Otvar. zad. dverf do 270° 	 396.00 EUR 

TKO2 Bona vnut.ochrana nakl.p 	 0.00 EUR 

Prislu§enstvo: 

P1 	PZV 	 40.00 E U R 

P2 	Roho±e 	 40.00 EUR 

P3 	Hasiaci prfstroj 1kg 	 20.00 EUR 

1 	Prihlasenie vozidla na DI 	 70.00 EUR 

Cennfkova cena vratane prfplatkovej vYbavy a prfslutenstva 
	

38 126.00 EUR 

Akciova zrava: 	 Zrava 	 -6385.99 EUR 

Ponukana cena vratane priplatkovej v'srbavy s DPH 31 740.01 E U 

Pont:ikana cena vratane priplatkovej vYbavy bez DPH 

  

 

26 450.00 E U P 

  

Mo±nosi doobjednania prfslu§enstva: 

Hasiaci prfstroj 1kg 
Prihlasenie vozidla na DI 
PZV 
Roho±e 

 

20.00 EUR 
70.00 EUR 
40.00 EUR 
40.00 EUR 

Peugeot OPTIWAY - vyufite mo2nosi preci12enej zaruky a na 8 rokov alebo servisnej zmluvy. 

Tato ponuka noveho vozidla bola vystavena autorizovanym predajcom novych vozidiel znatky Peugeot pre 
hore uvedendho odberatera, ktory je potencialny zaujemca o zakOpenie noveho vozidla znaEky Peugeot pre 
svoju vlastn0 potrebu. 

Ceny, disponibilita a pecifilcacia vozidla sa moZu menif bez predchadzajOceho upozornenia. 
Disponibilita bude potvrdena v de? objednavky. 

UNICA s.r.o. 
AUTORIZOVAINO 	 rH VOZIDIEL 

al. WO 4687/1201 
TEL.: 041324j.,...._..  

ItO: 36409022 -j DPH: K2Uzu 
Pe4eot .redoic niccr.sk 

V 


