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KOPNA ZMLUVA 

Cianok 1. 
Zmluvne strany 

KUPUKJCI:  

Nazov: 	 EKO — podnik verejnoprospegnYch sluZieb 

Sidlo: 	 Halagova 20, 832 90 Bratislava 

Konajuci prostr.: 	 JUDr. Daniel Hulin, povereny riadenim podniku 

00 491 870 

DPH: 	 SK2020887022 

Bankove spojenie: 	 Prima banka Slovensko, a.s. 

t Isla aCtu: 	 18105707008/5600 

Kontaktna osoba: 

Tel.: 

E-mail: 

(cralej aj „kupujuci") 

a 

PREDAVAKJCI:  

Obchodne meno: 	 ..M.P.A s.r.o 	  

Sidlo: 	 ..Gallayova 9.1  gti 	Bakki ef1/4/4 
KonajtIci prostr.: 	 ...Roman Boa 	 

ItO: 	 .35770554 	  

It DPH: 	 ...SK2021478767 	 

Zapisany: 

Bankove spojenie: 	 „TatraBanka..... 

tislo iktu: 	SK7311000000002628084210 

Kontaktna osoba: 	 .Roman Boa 	  

Tel.: 	 ..09 

Fax: 

E-mail: 	 @gmail.com 	 

(cralej aj „preclavajuci" a spolu s kupujucim cralej aj „zmluvne strany") 

uzatvaraju vzmysle ust. § 409 anasl. zakona C. 513/1991 Zb. Obchodny z6konnik vzneni neskorgich 

predpisov hit° 

ktipnu zmluvu 

(cralej len ako „zmluva"). 

Clanok II. 

Ovodne ustanovenia 

11.1 Kupujtici je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podra zakona C. 377/1990 Zb. 



o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom znení, v spojení s uznesením č.
2/1990  z 2.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava  -  Nové  Mesto,
konaného  dňa 20.12.1990,  ktorý vykonáva správu  majetku  Mestskej  časti Bratislava - Nové
Mesto, Junácka 1, Bratislava alebo majetku, ktorý bol mestskej časti zverený.

11.2      Predávajúci  je  úspešným  uchádzačom  zákazky  zadanej  objednávatel'om  podľa  zákona  č.
343/2015  Z.  z.  o verejnom  obstarávaní  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov.  Ponuka

predávajúceho  bola  vyhodnotená  ako  najlepšia  ponuka  v rámci  predmetného  verejného
obstarávania.  Predávajúci  vyhlasuje,  že  má  živnostenské  alebo  iné  oprávnenie  na  výkon

podnikateľskej   činnosti,   ktorá  je  z jeho  strany  predmetom  tejto   zmluvy,   má  voči  štátu
a tretím  osobám  splnené  všetky  zákonné  povinnosti  (daňové,  odvodové  a pod.),  nie  je  v
kríze  aje  v takej  ekonomickej,   organizačnej  a  personálnej  kondícii,  že  je  sám  schopný
úspešne  splniť  predmet  tejto  Zmluvy.  Predávajúci  vyhlasuj.e,  že  mu  nie  sú  známe  žiadne
objektívne  či  subjektívne  prekážky,  pre ktoré by mohol  riadne dodanie tovaru  podľa  tejto
zmluvy   odmietnuť   alebo   toto   nemohol   zrealizovať.   V prípade,   že   sa   preukáže,   že

predávajúci  nebol  v čase  podpisu  tejto  zmluvy  odbome  spôsobilý  alebo  oprávnený  na
dodanie  tovaru  podl'a  tejto  zmluvy,  alebo  dostatočne  personálne,  technicky  či  kapacitne
zabezpečený,   bude   sa   to   považovat.   za   závažné   porušenie   tejto   zmluvy   správom
kupujúceho od tejto zmluvy odstúpiť.  Predávajúci je okrem povinnosti vrátit. všetky prijaté

plnenia zároveň povinný aj nahradiť kupujúcemu všetku škodu, ktorá mu t)h vznikne.

11.3      Zmluvné strany vyhlasujú, že účelom tejto zmluvy je:
a)    predaj  a  dodanie  jedného  (1)  kusu  motorového  úžitkového  vozidla  do  3,5  t   na

prepravu  nákladu  (sklápač)  s technickými  parametrami  podľa  priloženej  technickej
špecifikácie  (ďalej  aj ,,tovar").  Tovar kupujúci  obstaráva  pre vlastnú  činnosť,  pričom
musí  íst'  o nový  tovar  (dodanie  staršieho,  repasovaného  či  akokol'vek  použitého
tovaru nie je prípustné);

b)    dodanie  požadovaného  tovaru  (vozidla),  a to  spolu  s príslušenstvom  tak,  aby  bol
funkčný  a spĺňal  požiadavky vyplývajúce  pre takýto  tovar  zo  záväzných  právnych
noriem Slovenskej republiky ako aj Európskej únie,

c)    dodanie  kompletnej   dokumentácie  vzťahujúcej  sa  k tovaru  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 tovaru,
f)     zabezpečenie dostupnosti autorizovaného servisu  tovaru tak,  aby mohli byť servisné

prehliadky,   opravy,   výmeny   oleja   či   iné   servisné   zásahy   počas   záručnej   doby
realizované   v mieste   vzdialenom   najviac   30   km   od   miesta   sídla   kupujúceho

(absolútna vzdialenosť, bez ohľadu na dopravnú situáciu),
pričom predávajúci bude realizovať všetky dodávky vo vlastnom mene, na svoje náklady
a zodpovednost', s maximálnou mierou odbomej starostlivosti a obozretnosti, za čo sa mu
kupujúci zaväzuje zaplatit. kúpnu cenu, to všetko v súlade s touto zmluvou.

Podrobná technická špecifikácia tovaru tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

11.4     Predávajúci   týmto   vyhlasuje,   že   ho   kupujúci   podrobne   oboznámil   spožadovanými

parametrami  tovaru  a v tejto  súvislosti  nemá  na  kupujúceho  žiadne  doplňujúce otázky či
výhrady,  na  ktoré by ho chcel vopred  (pred uzavretím tejto  zmluvy)  upozomiť.  Rovnako

predávajúci vyhlasuje, že j.e schopný a ochotný zabezpečit. plnenie tejto zmluvy v súlade so
zákonom a podľa svojich najlepších schopností a možností.



11.5      Predávajúci   vyhlasuj.e,   že  má   ku   dňu   uzavretia   tej.to   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 dodávateľom,
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 predávaj.úci povinný garantovat' kupujúcemu počas
celej doby platnosti tejto zmluvy, osobitne však počas celej doby záruky.

11.6     Predávajúci    taktiež    vyhlasuje,    že    má    ku    dňu    uzavretia    tejto    zmluvy    vo    vzťahu
k dodávanému tovaru vysporiadané všetky povinnosti voči všetkým osobám oprávneným aj
z prípadných patentov, licencií, či iných práv duševného vlastníctva, ktoré sa na tovar môžu
vzťahovať. Predávajúci vyhlasuje, že tieto vzt.ahy a povinnosti bude mať riadne usporiadané
minimálne počas poskytnutej záruky a zaväzuje sa dodať kupujúcemu iba taký tovar, ktorý
bude  vyrobený  a distribuovaný  výlučne  v súlade  s týmto  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.

11.7     Za    účelom    preukázania    plnenia    povinností   predávajúceho   podľa    predchádzajúceho
ustanovenia   tejto  zmluvy  je  kupujúci   oprávnený  žiadat'  od   predávajúceho  kompletnú
dokumentáciu k dodávke podľa tejto zmluvy, ktorá bude riadne preukazovať vysporiadanie

prípadných  práv  duševného  či  akéhokol'vek  iného  vlastníctva  tretích  osôb  k dodávanému
tovaru. Takúto dokumentáciu je povinný predávajúci uchovávať minimálne po dobu piatich
rokov od riadneho dodania tovaru a na požiadanie kupujúceho mu ju kedykol'vek predložit..
Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. Zmluvné strany
sa  zároveň  dohodli  na  tom,  že  pokiaľ  si  akákoľvek  tretia  osoba  bude  voči  kupujúcemu
uplatňovat.   akékol'vek   nároky   prameniace   z porušenia   práv   tretích   osôb   v súvislosti
s tovarom, predávajúci je povinný urovnat. takéto nároky za kupujúceho, resp. nahradiť mu
všetky náklady spojené s takýmto urovnaním, a to aj bez potreby osobitnej výzvy.

11.8      Účelom  tejto  zmluvy je  obstaranie  fungujúceho  osobného  motorového úžitkového  vozidla
do 3,5 t   na  prepravu  osôb  a nákladu,  ktoré  bude slúžiť kupujúcemu  na  ním  vymedzené
úlohy,  najmä  však  na  zabezpečenie  prepravy osôb  a  nákladu  pri  činnostiach,  ktoré  bežne
vykonáva   ako  príspevková   organizácia   mestskej   časti.   Predávajúci   vyhlasuje,   že   pred
zaslaním  svojej  cenovej.  ponuky  a príhlásením  sa  do  verejného  obstarávania  sa  podrobne
oboznámil s uvedeným účelom a je pripravený, schopný ako aj ochotný plnenie požadované
kupujúcim  pre  neho  podl'a  tejto  zmluvy  zabezpečiť  v plnom  rozsahu,  vrátane  garancie
servisu a záruky.

Článok 111.

Predmet Zmluvy

111.1    Predmetom  tejto  zmluvy  je  záväzok  predávajúceho  zabezpečiť  dodanie  jedného  (1)  kusu
motorového úžitkového vozidla do 3,5 t  na prepravu nákladu  (sklápač) podľa technických

parametrov   v bode   2.3   tejto   zmluvy,   prostredníctvom   ktorého   bude   vediet'   kupujúci
zabezpečit'  čimosti  spadajúce  do  jeho  úloh  ako  príspevkovej  organizácie  mestskej  časti.
Súčasťou  dodávky  je  aj  zaškolenie  2  osôb  určených  kupujúcim,  a to  v rozsahu  2  hodiny.
Tovar, ktorý nespĺňa všetky podmienky vymedzené v bode 2.3 tejto zmluvy sa nepovažuje
za 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 %

p.a.  odo  dňa  jej  zaplatenia.  Predmetom  tejto  zmluvy  je súčasne  aj  záväzok  kupujúceho



zaplatif preclavajucemu dohodnutn odmenu za riadne a yeas dodan)% tovar spolu 
s prislugenstvom, vgetkYrmi stleasfami (dokumentacia) a zagkolenim. Pre odstranenie 
pochybnosti zmluvne strany doclavajii, e predavajitci je povinn3'7 riadif sa pri pinent tejto 
zmluvy pokynmi kupujticeho. 

111.2 Preclavajtici t3iinto dodava osobne motorove vozidlo podra techniclqrch parametrov a za 
podmienok vymedzenfth v bode 2.3 tejto zmluvy. Sueasfou doclavky je okrem zagkolenia 
aj garancia dostupnosti autorizovaneho servisu tovaru podra bodu 2.3 tejto zmluvy, zaruka 
a bezplatnyr zaruenyr servis v rozsahu 24 mesiacov odo dna riadneho dodania vozidla. 

111.3 Zmluvne strany vyhlasujn, e za ikelom odstranenia pripadnyrch pochybnosti je sikasfou 
dodavky tovaru aj preprava tovaru do miesta v ramci Slovenskej republiky ureeneho v tejto 
zmluve, inak do sidla kupujuceho, balenie tovaru a jeho vybavenie na prepravu tak, aby 
nedoglo k jeho pogkodeniu ei znehodnoteniu. 

111.4 Podrobna gpecifikacia tovaru spolu s cenou tvori prilohu e. 1 tejto zmluvy. Tovar musi 
spiftaf vgetky vymedzene parametre a zaroveii sledovany,  tieel tejto zmluvy. 

l'anok IV. 
Sposob pinenia 

1V.1 Predavajuci je povinn)',  dodaf poiadovanyr tovar v najvyggej pripustnej akosti a podra 
gpecifikacie, ktora tvori prilohu e. 1 tejto zmluvy. 

IV.2 Preclavajfici sa zavazuje dodaf kupujncemu tovar najneskor 16 t'idtiov od podpisu 
zmluvy. 

IV.3 Predavajuci je povirmyr si na vlastne naklady a zodpovednosf zabezpeeif vgetky potrebne 
povolenia na riadne dodanie tovaru, ak sa taketo povolenia vyiadujit a pisomne 
v dostatoenom ease vopred upozornif kupujnceho na akilkorvek stkinnosf, ktord bude od 
neho poiadovaf v sovislosti s pinenim tejto zmluvy. Za povolenie sa povaiuje aj pravny 
titul na idrrobu, Upravu, predaj ei inta disfribnciu tovaru s ohradom na ochranu pray tretich 
°sob, ktore by takyrmto konanim preclavajticeho mobil byf dotknute. 

IV.4 Na spinenie tkelu tejto zmluvy Si zmluvne strany poskytnn vzajomnti stleinnosf, ktora bude 
nevyhnuthe potrebna na spinenie povinnosti vypl)'rvajticich im zo zmluvy a vgeobecne 
zavazmich pravnych predpisov. Na vgetky osobitne podmienky, poiadovane predavajncim 
po kupujncom je tento povinn)'7 kupujuceho pisomne upozomif vopred v primeranom 
predstihu, a to aspoft Of (5) pracovnyrch dni vopred, inak sa ma za to, Ze liadnu sifeinnosf 
po kupujncom nepoiaduje. 

IV.5 Predavapaci je povinnY7 najneskeor pri doclavke tovaru doruelf kupujucemu dodaci list a inn 
vymienenn (bod 2.3) a silvisiacu dokumentaciu v slovenskom a/alebo eeskom jazyku, 
z ktorej bude okrem ineho vypljrvaf predmet doclavky, rozsah skutoene dodaneho 
tovaru, jednotkova cena tovaru a odkaz na tilt° zmluvu. Kupujuci je opravnerqr pri doclavke 
tovaru predloiene doklady skontrolovaf a pri zisteni nezrovnalosti so skuto&msfou Eadaf 
o ich opravu. Ai do dorueenia dokladov so spravnym obsahom nie je predavajtici 
opravnenyr vystavif faktnru a teda v tomto ease nie je kupujuci ani v omegkani so zaplatenim 
kupnej ceny tovaru. Za kupujuceho m8Ze tovar prevziaf iba osoba k tomu osobitrie pisomne 



poverená,  inak  sa  tovar  považuje  za  nedodaný.  Kupujúcim  potvrdený  dodací  list  tvorí
v odsúhlasenom  rozsahu  podklad  pre  fakturáciu  kúpnej  ceny.  Prílohou  dodacieho  listu je
kompletná  dokumentácia  k tovaru  podl'a bodu  2.3 tejto zmluvy.  V opačnom prípade nie je
dodací list kompletný a pre účely tejto zmluvy sa považuje za neodsúhlasený kupujúcim.

Článok v.
Miesto a čas plnenia

V.1     Predávajúci je povinný dodať tovar v určenom čase a na určené miesto uvedené vo výzve na

predkladanie  ponúk.  Porušenie  tejto  jeho  povinnosti  sa  považuje  za  podstatné  porušenie
tejto zmluvy.

V.2     Predávajúci je povinný  dodat. tovar  osobne,  pričom  náklady na  prepravu  sú  zahmuté  už
v kúpnej  cene a z titulu  dodania  tovaru  nemá  nárok  na  žiadne osobitné plnenia  (náhradu
nákladov či zvýšenie jednotkovej ceny tovaru).

V.3     Ak  nebude  tovar  funkčný  či  nebude  slúžiť  na  stanovený  účel,  ktorý  je  predávajúcemu
dôkladne   známy,   považuje   sa   to   za   podstatné   porušenie   tejto   zmluvy   a kupujúci   je
oprávnený od nej od§túpiť, tovar vrátiť a požadovať od predávaj.úceho vrátenie ceny tovaru
spolu  s úrokmi  vo  výške  10  %  p.a.  odo  dňa  jej  zaplatenia.  Týmto  nie  je  dotknutý  nárok
kupujúceho na náhradu škody spôsobenej porušením akejkol'vek povinnosti predávajúceho

podl'a t9to zmluvy.

V.4      Tovar  sa  považuje  za  dodaný  až  momentom  potvrdenia  tejto  skutočnosti  kupujúcim  na
dodacom  liste vystavenom v súlade s bodom 4.5 tejto zmluvy.  Kupujúci  má  právo si tovar

pri  prevzatí  podrobne  skontTolovať  a na  dodacom  liste  uviesť  svoje  prípadné  výhrady  ku
kvalite,  množstvu,  prevedeniu  alebo  stavu  tovaru.  Tým,  že  takéto  výhrady  kupujúci  na
dodacom    liste    neuvedie,    nestráca    žiadne    nároky    ztitulu    prípadných    vád    tovaru
a predávajúci  sa  zaväzuje  každú  reklamáciu  kupujúceho  riadne  preskúmať  a bezplatne
vybaviť, pokiaľ bola uplatnená v záručnej dobe.

V.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 byt' uvedené
žiadne  výhrady   kupujúceho   k stavu,   kvalite   či   iným  vlastnostiam   tovaru.   V opačnom

prípade sa tovar nepovažuje za riadne prevzatý.

V.6      Kupujúci nie je povinný prijať čiastkové dodávky a/alebo čiastkové plnenia. Kupujúci je tiež
oprávnený odmietnut. prevziať tovar, ak je jeho obal poškodený, ak ide o tovar, ktorý nebol
objednaný alebo ak ide o tovar, u ktorého sú zj-avné vady už pri preberaní tovaru. Rovnako

je  kupujúci  oprávnený  reklamovat'  vady  kedykoľvek  počas  záručnej  doby  bez  ohľadu  na
moment ich zistenia.

Článok vl.
I'ráva apovinnosti zmluvných strán

VI.1    Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  akékoľvek  konkrétne  požiadavky  kupujúceho  na
tovar sú pre predávajúceho záväzné, pričom na nesprávnosť či nevhodnosť pokynov je tento



povinný  kupujúceho  bezodkladne  pi'somne  upozomiť.  Súčasťou  upozornenia  musí  byť
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.

VI.2    Predávajúci sa zaväzuje nevyužiť na dodanie tovaru osoby, ktorých využitím by dochádzalo
k porušovaniu predpisov o nelegálnom zamestnávaní.

VI.3    V prípade,  že pri plnení zmluvy dôjde k akémukol'vek ohrozeniu  či znečisteniu životného

prostredia, zodpovedá za toto v plnej 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 porušením tohto ustanovenia či zmluvy ako celku.

VI.4    Predávajúci   zodpovedá   za  všetku   škodu   na  majetku,   ako  aj   na   zdraví,   ktorá   vznikne
v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

VI.5    Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  predávajúci  je  povinný  poskytovať  kupujúcemu
v rámci tejto zmluvy a pri jej plnení len pravdivé a presné vyhlásenia, a správne údaje.

VI.6    Nesplnenie akejkol'vek povinnosti predávajúceho uvedenej v tejto zmluve sa považuje za jej

podstatné  porušenie   s následkom   vzniku   práva   kupujúceho  od   tejto   zmluvy   odstúpit'
a požadovat' od  predávajúceho  okrem zaplatenej  kúpnej  ceny  aj  úroky  vo výške  10  % p.a.
z tejto sumy odo dňa jej zaplatenia.

VI.7    Súčasťou  plnenia  podl'a  tejto  zmluvy je  aj  záručný  servis  v rozsahu 24   mesiacov  odo  dňa
riadneho dodania tovaru.

Článok vll.
Kúpna cena aLzáruka za akost' tovaru

VII.1  Dohodnutá kúpna cena je výsledkom verejného obstarávania a vyplynula z cenovej ponuky

predávajúceho  ako  úspešného  uchádzača  predmetného  verejného  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.

VII.2  Kúpna cena tovaru bude zo strany predávajúceho fakturovaná  samostatne.  Predávajúci 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.

VII.3  V kúpnej  cene  sú  zahmuté  všetky  náklady  predávajúceho  na  nákup  a dodanie  tovaru,
vrátane  prepravného,   balného,   zaškolenia   osôb   podl.a  bodu   2.3  tejto  zmluvy,   záruky,
záručného servisu  a vysporiadania  majetkových povinností voči tretím  osobám v súvislosti
s prípadnými právami duševného či iného vlastníctva takýchto osôb.

VII.4  Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu až doručením riadne a správne vystavenej
faktúry  kupujúcemu  v nadväznosti  na  odsúhlasený  a podpísaný  dodací  list.  Faktúra  sa
nepovažuje  za   riadne  vystavenú,   ak   chýba   akákol'vek  náležitosť  v zmysle   príslušných

právnych predpisov alebo neobsahuje všetky prílohy,  na ktorých sa zmluvné strany v tejto
zmluve   dohodli.   Rovnako   sa   faktúra   nepovažuje   za   riadne   vystavenú,   ak   obsahuje
nesprávne, nepresné či nepravdivé údaje, vrátane nesprávnych, nepresných či nepravdivých



6dajov v jej prilohach. 

VHS Preclavajtici je opravnenji vystavif kupujucemu fakt6ru najskor po piatich (5) pracovnjrch 
dfioch po dodard tovaru, a to na zaklade zmluvy a dodacieho listu, ktoryr bude podpisanyr a 
odsuhlasenyr kupujucim. FaktOra musi spfriaf vgetky nalelitosti danoveho dokladu podra 
prislugnjrch pravnych predpisov. Neoddeliternou prilohou kaidej faktary je kupujucim 
potvrdenjr a odsuhlasenjr dodaci list. V pripade, e fakthra i dodaci list neobsahuje vgetky 
naleiitosti a prilohy, kupujuci je opravnenjr takuto faktoru predavapacemu vratif. Kupujuci 
sa v pripade, ak faktitra nie je vystavena riadne, nedostava do omegkania so zaplatenim 
k6pnej ceny, pretae lehota splatnosti v takom pripade neplynie. 

VII.6 Splatnosf faktirry je zmluvrijrmi stranami dohodnuta na tridsaf (30) dni odo dna jej 
doru&nia kupujircemu. V pripade nedostatkov vystavenej faktury nova lehota splathosti 
zaana plynuf a driom spravne vystavenej a doruCenej faktity. Zmluvne strany sa dohodli 
na tom, 2e pray° na zaplatenie kupnej ceny bez dalgieho zanika, ak nebola kupujitcemu zo 
strany predavajiaceho riadne vystavena fakt6ra najneskor do giestich (6) mesiacov od 
dodania tovaru. 

VII.7 Zmluvne strany sa dohodli na torn, ie predavajuci poskytuje kupujucemu pri dodavke 
tovaru osobitne zaruku za akosf dodandho tovaru v trvani 24mesiacov odo dfia riadneho 
dodania tovaru kupujucemu. 

VII.8 Zmluvne strany sa dohodli na torn, ie predavajuci tkmto kupujircemu garantuje (poskytuje 
osobitn6 zaruku), e dodany,  tovar bude po stanoven6 zaru'en6 dobu spinaf vgetky 
dohodnute a osobitne vymienene parametre, a to nielen, ale aj, podra prilohy 	1 tejto 
zmluvy, bude riadne MOH stanovenemu ikelu a nebude podliehaf skaze i inernu 
obmedzeniu funk6nosti a pouiiternosti. Na akekorvek osobitne poiiadavky na starostlivosf 
o vozidlo je predavajtki povinnjr kupujficeho pisomne upozornif najneskor pri jeho 
odovzdani, a to zapisom v odovzdavacom protokole. 

VII.9 Kupujuci je opravneny uplatnif si reklamaciou vady tovaru kedykorvek po ich zisteni, 
najneskor vgak v poskytnutej zartgnej dobe. Reklamacia moie byf urobena v pisomnej 
forme, a to listom, faxom alebo elektronickou spravou. Predavajuci sa zavazuje zae'af riegif 
reklamaciu obratom pa jej doraeni a vykonaf servisnyr zasah v lehote stanovenej kupujucim 
v ramci reklamacie, najneskor vgak do 48 hodin od nahlasenia poruchy/doruania 
reklamacie, to vgetko bezodplatne. 

VII.10V pripade vymeny vadneho tovaru i jeho akejkorvek stleiastky zaina plyrifif nova zarOna 
doba odo dna dodania bezvadneho tovaru/siftlastky kupujncemu. 

VII.11Naroky zo zodpovednosti za vady sa spravuj6 prislugnkmi ustanoveniami Obchodneho 
zakormika. 

VII.12Porugenie akejkorvek povinnosti predavajaceho stivisiacej s poskytnutou zarukou 
(omegkanie s vybavenim reklamacie, nevybavenie reklamacie a pod.) sa povaiuje za 
podstatne porugenie tejto zmluvy. 

VII.13Preclavajuci sa zavazuje zabezpeaf vybavenie reklamacie, resp. servisneho zasahu poas 
zarunej doby vjr1u6ne autorizovankm servisom, ktork bude vzdialenjr od miesta sidla 
kupuj6ceho najviac 30 km (absolutna vzdialenosf, bez ohradu na dopravn6 dostupnosf). Fri 
porugeni povinnosti vybavif reklamaciu riadne a vas, najneskor vgak do piatich (5) dni ado 



cliia oznitnenia vady, je kupujuci opravneny/ zabezpedf si opravu/vy/menu/odstranenie 
vady sim na nakiady preclavajuceho. Zaroveti sa to povaluje za podstatne porugenie 
zmluvy zo strany preclavajtkeho. 

(lanok VIII. 
Skontenie zmluvy a sankde 

VIII.1 Kupujitci je oprivrtenYr od tejto zmluvy odsrupif z dewodov uvedenyrch v Obchodnom 
zakonniku, ako aj z clovodov uvedenyrch v tejto zmluve. 

VIII.2Kupujuci je oprivnenyr od tejto zmluvy okrem zakonnyrch cleivodov odsthpif aj 
z nasledovnyrch clovodov: 

a) preclavajtki nedocia tovar riacine a vas, 
b) predavajtki nespini svoju povinnosf dorudf kupujucemu fakthru i dodaci list 

v stanovenej lehote alebo tieto nezodpovedajit skutoCnosti a/alebo neobsahuju vgetky 
dohodnute prilohy, 

c) preclavajuci pri pineni zmluvy porugi akyrkorvek pi-AN/fly predpis, 
d) kupujuci zisti, e preclavajilci dodal tovar nekvalitne, neodborne alebo bez potrebneho 

organizaZneho, personalneho i materialneho zazemia, 
e) preclavajtici poskytol a/alebo poskytne kupujiacemu akekorvek nepravdive tad* 6i 

vyhlasenia, 
f) preclavajtici porugi akukorvek povirmosf, ktora sa podra tejto zmluvy povaiuje za 

podstatmA. 

VIII.30dstupenim od zmluvy zanikaju vgetky prava a povinnosti strait zo zmluvy s Oinkami ex 
nunc, okrem prava na nahradu gkody, na zaplatenie zmluvnej pokuty a pray a povinnosti, 
ktore podra zakona alebo ich charakteru maju trvaf aj po skorani tejto zmluvy (za taketo sa 
povaiuje aj ustanovenie bodu 8.7 tejto zmluvy). V pripade odsttipenia ma kupujaci narok na 
vratenie vgetkyrch petiainfth narokov aj spolu s drokmi vo vyrgke 10 % p.a. z danej sumy, 
ratanyrch odo dna zaplatenia kupnej ceny. 

VIIIAPredavajtki je povinnY/ zaplatif kupujticemu zmluvriu pokutu za porugenie povinnosti 
dodaf tovar riadne a vas. Zmluvne strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo vyigke 0,5 % 
z hodnoty objednaneho tovaru za kaidy/ aj za6atyr den i omegkania predavajticeho s pinenim 
tejto zmluvy. Kupujilci ma v takom pripade pray° poiadovaf popri zmluvnej pokute od 
preclavajticeho aj uhradenie vzniknutej gkody v celom rozsahu. 

V11-5 Preclavajtki je povinnyr zaplatif kupujticemu zmluvrfla pokutu za porugenie povinnosti, 
ktoru tato zmluva povaiuje za podstatml Zmluvne strany sa dohodli na zmluvnej pokute 
vo vyrgke 500,- E denne za kahle jednotlive porugenie takejto povinnosti, a to aj opakovane. 
Kupujtici ma v takom pripade privo poladovaf popri zmluvnej pokute od preclavajikeho aj 
uhradenie vzniknutej gkody v celom rozsahu. 

VIIL6 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknute pravo na nahradu gkody, a to v celom rozsahu. 
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika povinnosf, ktorej spinenie je zabezpeCene zmluvnou 
pokutou, pokiar kupujiici pisomne nevyhlasi, e na spineni povinnosti u dalej netrva. 

Zmluvne strany sa dohodli na torn, ie preclavajki nie je opt-AN/nem./ bez predchadzajtkeho 
pisomneho stihlasu kupujikeho (s overenyrm podpisom gtatutarneho organu kupujuceho) 



postúpiť či previesť na tretiu osobu akékoľvek 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  ohľadu  na  trvanie  a účinnosť
tejto  zmluvy  či charakter  nárokov,  ktoré  sú  voči  kupujúcemu  zo  strany  predávajúceho
uplatňované (pretrvá aj po prípadnom zrušení zmluvy, odstúpení od zmluvy a pod.).

VIII.8Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  ak  sa  ukáže  akékorvek  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 tejto povinnosti,
a to aj. opakovane.

Článok IX.
Doručovanie

IX.1    Písomnosti  na  základe  tejto  zmluvy  sa  doručujú   druhej  zmluvnej  strane  osobne  alebo

prostredníctvom  doporučenej  zásielky  na  adresu  uvedenú  v článku  1.  tejto  zmluvy,  ak
zmluva neurčuje  inak.  Predávajúci je povinný každú  zmenu  adresy oznámit' kupujúcemu

písomne. V prípade, že takúto zmenu neohlási, nie je kupujúci povinný preverovať 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  dotl(nutá  zmluvná  strana  prevzala  alebo
odmietla  prevziať.  V prípade,  že  druhá  zmluvná  strana  zásielku  nepreberie,  považuje  sa
zásielka  za  doručenú  na  tretí deň odo  dňa  uloženia zásielky,  okrem prípadu  odmietnutia

prevzatia  zásielky,  keď  sa  považuje  za  doručenú  dňom  odmietnutia  zásielku  prevziať.
V prípade doručovania prostredníctvom kuriérskej služby sa zásielka považuje za doručenú
dňom jej  prevzatia  druhou  zmluvnou  stranou  alebo  dňom,  keď ju  druhá  zmluvná  strana
odmietla prevziať.

Článok x.
Záverečné ustanovenia

X.1      Táto  zmluva nadobúda  platnost' a zaväzuje zmluvné  strany  odo  dňa,  v ktorom ju  podpíšu
oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Ak nedôjde k podpísaniu tejto zmluvy v ten
istý deň oboma jej zmluvnými stranami, za rozhodujúci 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  ustanovením  §  47a  Občianskeho  zákonnika.  Predávajúci  berie  na
vedomie, že na nadobudnutie účinnosti zmluvy sa vyžaduje jej zverejnenie prostredníctvom
intemetovej stránky kupujúceho, s čím súhlasĺ a nemá voči tomu žiadne výhrady.

X.2      Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  v prípade,  ak  sa  podstatne  zmenia  podmienky,  ktorých
splnenie  považujú   za   podstatné,   zosúladia   zmluvu   s aktuálnym   stavom,   vo   forme  jej

písomných dodatkov,  ktoré budú chronologicky číslované.  To,  že podstatná zmena nastala
a v čom spočíva je povinná preukazovať strana,  ktorá zmenu navrhuje. Na zmenu zmluvy

podl'a   tohto  ustanovenia   nemá   navrhujúca   strana  právny  nárok.   Zmluvné  strany   pre
vylúčenie   pochybností   uvádzajú,   že   dôsledky   pandémie   nemajú   vplyv  na   povinnosti

predávajúceho  podľa  tejto  zmluvy  a nepovažujú  sa  preto  ani  za  tzv.  ot.s  7nŕii.or.  Zmluvu
možno  zmeniť  výlučne  v súlade  s  §  18  zákona  č.  343/2015  Z.  z.  o verejnom  obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



X.3 	Ak niektore ustanovenia tejto zmluvy nie sü celkom alebo gasti Uinne alebo neskor stratia 
irCirmosf, tile je tym dotknuta platnosf ostatnych ustanoveni. Namiesto netlannych 
ustanoveni a na vypinenie medzier sa poulije uprava, ktora, pokiar je to praline molne, sa 
o najviac priblauje zmyslu a ifeelu zmluvy, pokiar pri uzatvarani zmluvy zmluvne strany 

hit° otazku brali do rivahy. 

X.4 	Tato zmluva sa v pripadoch neupravenych v nej riadi ustanoveniami Obchodneho 
zakonnika. Toto ustanovenie sa povaIuje zaroveri ai za dohodu o volbe prava (slovenske 
pravo) a pravneho reiimu (slovensky pravny poriadok). Na riegenie pravnych sporov z tejto 
zmluvy sü prislugne jedine slovenske sudy. 

X.5 	Navrh na uzavretie tejto zmluvy bol zmluvnym stranam predloieny tak, aby mall dostatok 
C'asu sa s nim zrozumiterne a jednozne.ne  oboznarnif pred jej podpisom. Ohradom 
vysvetlenia textacie, pouiitych pojmov i ich vyznamu nevznaga iiadna zo zmluvnych strati 
na druhu zmluvma stranu tejto zmluvy iiadne poliadavky a otazky a vyhlasuje, le v tejto 
stivislosti nerna liadne pochybnosti o zmysle vgetkjrch ustanoveni tejto zmluvy. 

X.6 	Kalde ustanovenie tejto zmluvy je potrebne vykladaf v sulade s jej tRelom, pri&m sa vezme 
nalelitjr zreter na vgetky okolnosti stIvisiace ssnou, vratane sprivania zmluvnych stran. 
Vyklad tejto zmluvy nesmie protirthf tomu, o je v jej slovach a vetach jasne a nepochybne. 
2iadna zo zmluvnych stran sa vgak nesmie dovolavaf slov a viet tejto zmluvy proti jej Uelu 
a zmyslu. Zit-ova kaidy bod tejto zmluvy je potrebne vykladaf v sirlade s pravom, najma 
v sulade s pravnymi predpismi. Pri pochybnostiach o obsahu pravnych vzfahov medzi 
zmluvnymi stranami, ktore sa spravujti touto zmluvou, sa pouirje vYklad, ktorY je pre 
kupujerceho priaznivejgi. 

X.7 	Pokiar sa nepreukge opak, predpoklada sa, e pri rokovani o uzavreti tejto zmluvy 
zmluvne strany konali starostlivo a s potrebnjrrni znalosfami, a le mohli pri svojom 
rozhodovani v dobrej viere rozumne predpokladaf, 2e konajt1 informovane a v obhajiternom 
zaujme, prftbm sa zaroveii predpoklada, e kaida zmluvna strana ma rozumove schopnosti 
na urovni priemerne sposobilej osoby schopnej vnimaf a posudif üe1 tejto zmluvy, ako 
i jazykove vyjadrenie ustanoveni obsiahnutych v tejto zmluve. 

X.8 	Pre pripad pochybnosti o platnosti tejto zmluvy treba tato pochybnosf vykladaf na farchu 
strany, ktora sa neplatrtosti dovolava a na prospech druhej strany, t.j. podra zasady 
v pochybnostiach v prospech (in dubio pro reo). 

X.9 	Ak sa clovod neplatnosti vzfahuje len na Casf tejto zmluvy, je neplatrtou len tato "ast", pokiar 
z povahy tejto zmluvy alebo z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych doglo k jej uzavretiu, 
nevyplyva, e tuto 6asf nemoino oddelif od ostatneho obsahu tejto zmluvy. Zmluvne strany 
tYmto deklaruju svoj zaujem na zachovani platnosti tejto zmluvy v •C'co mono najgirgom 
rozsahu, to znamena, e za situacie opisanej v prvej vete sa predpoklada, e neplatne 
ustanovenie je oddeliterne od zvygku zmluvy. 

X.10 Zmluvne strany vyhlasujii, le pri rokovani o uzavreti tejto zmluvy mall molnosf riadne 
a vas poliadaf o pravne poradenstvo / pravnu pomoc (pravne slulby) a o cralgie formy 
poradenstva / pomoci (d'algie sluiby), potrebne pre uplatriovanie alebo branenie ich prava 
dotknuteho touto zmluvou. 

X.11 Zmluvne strany vyhlasujti, e majti sposobilosf na pravne ukony, a le nekonajla v dugevnej 
poruche, ktora ich robi na tento pravny (Ikon nesposobilymi. Zmluvne strany zaroveri 



vyhlasujti, e pri uzavierani tejto zmluvy nikto, najma nie druha strana, nezneu'iila ich 
tieseti, neskUsenosf, rozumovu vyspelosf, rozrug'enie, doveravosf, rahkomysernosf, 
finanCnit zavislosf alebo neschopnosf pinif si zavazky (akekorvek), a to najrna s ohradom na 
to, le pred uzavretim tejto zmluvy malt moirtosf riadne a vas po'Ziadaf o praline 
poradenstvo / pravnu pomoc (pravne sluiby) a o (gargle formy poradenstva / pomoci (cralgie 
sluiby), podra vlastnej tivahy. 

X.12 Zmluvne strany sa dohodli, e na zmluvn9 vzfah medzi kupujucim a predavajucim sa 
neaplikuju iiadne v4eobecne zmluvne podmienky preclavajdceho alebo dokumenty 
obdobneho charakteru, a to v iiadnom rozsahu. 

X.13 Zmluvna strana berie na vedomie, e v savislosti so spracUvanim osobn9ch tidajov a/alebo 
osobn9ch Udajov Clenov 4tatutarneho organu, spoloCnikov/akcionarov, zamestrtancov 
a poveren9ch °sob druhej zmluvnej strany je viazana povinnosfOu mlCanlivosti v sUlade s Ct. 
90 nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ED) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane 
fyzick9ch °sob pri spractivani osobn9ch Udajov a o vornom pohybe tak9chto Uclajov, ktorkm 
sa zrtAuje smemica 95/46/ES (vgeobecne nariadenie o ochrane Udajov) (cralej 
len „Nariadenie") a ust. § 79 zakona C. 18/2018 Z. z. o ochrane osobn9ch Udajov a o zmene a 
dopineni niektor9ch zakonov v zneni neskorgich predpisov (d'alej len „Zakon"). Zachovavaf 
mlCanlivosf podra tohto bodu zmluvy sü povinni aj jej zamestnanci, jej gtatutarni 
zastupcovia, Clenovia jej g'tatutarneho organu, kontaktne osoby ako aj ostatne osoby, ktore 
prichadzajti ak3'rmko1vek sposobom do kontaktu s osobn9mi tidajmi. Povinnosf podra tohto 
bodu zmluvy nacralej trva aj po zaniku zmluvy bez obmedzenia, o zmluvna strana berie na 
vedomie a nema voCi tomu iiadne v9hrady. Zmluvna strana sa zavazuje vopred pouCif 
v§etky osoby podra tohto bodu zmluvy o povirmosti zachovivaf mICanlivosf, a to aj po 
zaniku ich pravneho vzfahu k zmluvnej strane, a o rizikach a narokoch spojen9ch 
s porugenim tejto povirtnosti. 

X.14 Zmluvna strana berie na vedomie, e druha zmluvna strana spracava jej osobne Udaje, 
osobne uclaje Clenov jej gtatutarneho organu, §tatutarnych zastupcov, kontaktn9ch osob a jej 
zamestnancov v nevyhnutnom rozsahu na UCel pinenia podra tejto zmluvy. Zmluvril strana 
zarovefi vyhlasuje, e osoby podra prvej vety tohto bodu bolt pouCene o ich pravach 
v oblasti ochrany osobn9ch ticlajov a povinnosti zachovavaf mICanlivosf, o potvrdzuje 
svojim podpisom. 

X.15 Zmluvrte strany vyhlasujit, e su oboznamene s Nariadenfm, Zakonom ako aj ostatn9mi 
pravnymi predpismi v oblasti ochrany osobn9ch tidajov, o potvrdzuj6 svojim podpisom. 

X.16 Zmluvne strany vyhlasup, e prijali nalelite organizaCne a technicke opatrenia na 
zabezpeCenie ochrany osobn9ch ticlajov, a to najma pred ich zneuEtim, zniCenim alebo 
stratou ak9mkorvek sposobom. 

X.17 KaIda zo zmluvn9ch stran vyhlasuje, e je pine sposobila a opravnena na tento pravny 
Ukon, e nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahujit jej slobodnu, 
vainu, urCitu a zrozumitern6 voru, prejavemi bez tiesne alebo napadne nev9hodn9ch 
podmienok. 

X.18 Zmluvne strany zhodne vyhlasuju, e si tUto zmluvu pozome prenali, jej obsahu 
porozumeli a na znak ich sithlasu so v6etk9mi jej ustanoveniami ju podpisujit. 

X.19 Tato zmluva je vyhotovend v dvoch (2) rovnopisoch, priCom kaRla zmluvrta strana obdrii 



po jednom (1) vyhotoveni. 

Neoddeliterm'rmi prilohami tejto zmluvy 

Priloha 1: 	gpecifikacia tovaru 

Priloha 2: 	Cenova ponuka predavajiaceho predloiena v ramci verejneho obstarivania 

3 

Zmluvna strana: 

EKO - podnik verejnoprospanjich 

zast: JUDr. Daniel Hulin 

/1S.7, 2 o 
EKO podnik VPS 

Halallova 20. 832 90 Bratislava 
le0: 00491870 Dl(: 2020887022 

IC DPH: SK2020887022 

M.P.Pc.  - . 8 r. 

Esito  i9tiat,,  la a 
554 

IC 	 1478767  dila 	2022 

od 	p2iatky a podpis 

Zmluvrta strana: 

M.P.A s.r.o. 

zast: Roman Boa 
V Bratislave dtia 20.6.2022 

odtlaoak peClatky a podpis 



2. Pure electric vehicles and OVC hybrid 
electric vehicles: 
Electric energy consumption (weighted, combined): 

WI:/km 
Electric range: 	km 

3. Vehicle fitted with ece-innovationlelflres/eo 

3.1 General code of the eco-innovation (a): 

3.2. Total CO, emissions saving due to the eco-innovation(s): 
3.2.1. NEDC svings: g/km (if applicable) 
3.2.2. WLTP savings: g/km (if applicable) 

4. All power trains except pure electric vehicles under 
Regulation(EUI 2017/1151 

WLTP values CO, emissions 
Low 	27.2,3 erke 

Medium 	187,0 VW. 

High 	180,4 Oka 

Extra High 213,9 0/ke 

Combined: 	205,9 g/kr. 

Weighted, combined 	likm 

for geeenia fuels 
Low 	235,1 0/km 

Medium 	160,8 g/km 
High 	 197,6 7/kn. 

Extra High 186,8 oikm 

Combined: 	179,8 erke 

Weighted, combined 	etkre 

Fuel consumption 
12,01 inn() 	. 	 
8,26 	L11.00 ,n 

7, 97 	11100 lurk ex-s-3-14411-1m-en-le10-1-0.0-40,  

9.44 	1/100 km 
9,09 1/100 ha 

ORM key 	1  

14,53 1/100 km et 	...3/les 
9,97 1/100 km sr.. 	-3/100 1- 	1,/10' tr. 
9,77 1/100 km .ev-m4.444-km--no—ke.,48•1-tr 

11, 56 1/100 km ar-mahlini-lev-or-ws,1-04.-km 

11,13 1/100 km 	3,1a. km-...-am,,440-in. 
1/101 km ....-.44.041-Irm-er 	I 0r 

5. Pure electric vehicle aud OVC hybrid electric vehicles, 
under Regulation (EU) 2017/1151 

5.1. Pure electric vehicles 
Electric energy consumption wh/km 
Electric renge km 
Electric range city km 

5.2. OVC hybrid electric vehicles: NA 

Miecollanoos 
50. 	Type-approved according to the design requirements 

for transporting dangerous goods of UN Regulation 14* 105 of 
the Economic Commission for Europe of the United Nations: 

Vehicle identification number: 
2APNP6191A0P003054 

PIAGGIO &C.s.p.a. 

Dec. :9327622718 - Date:31.01.2022 
Mat.code:VTS1GTPPO1 MMMFJJDL 
0E033V Eugen Unkauf GmbH Co. 

COMPLETE VEHICLES 

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY 

Side 2/2 

Coupling device 
44. 	Approval number or approval mark of coupling devire 

(if fitted): 
45.1 Characteristics values: 

0: 7,85 Or: /6: 50 /u: 

Invvironanentel perforemeces 
46. Sound level: 	ECE 51.03 

Stationary: 86,9 db(h) at engine speed: 3750 min-1 
Drive by: 72,0 db(A) 

47. Exhaust emission level: Euro 61*0 
47.1. 	Parameters for emission testing of %r ind  
47.1.1. 	Test mass, kg: 1555 
47.1.2. 	Frontal area, m2 : 3,14 
47.1.2.1. Projected frontal area of air entrance of the front grille 

(if applicable), cm2: 
47.1.3. 	Road load coefficients 
47.1.3.0. fo,N: 230,58 
47.1.3.1. f1,N/(km/h): 0 
47.1.3.2. f2'N/(km/h) 2: 0,056E9 
47.2. 	Driving cycle 
47.2.1. 	Driving Cycle class. 	 3a/9b 
47.2.2. 	Downacaling factor ltd.el: 
47.2.3. 	Capped speed; yestrro 
48 	Exhauet emisslonstml: 

Number of the base regulatory act and latest amending regulatory 
act applicable: 715/2007•2018/1832AQ 
1.2 test procedure: Type 1 
TWEDL 	aveinew vetoes-, WLTP highest valuesr-or-WH2C-(EURO VI) 

CO: 1015 q/kmTHC: 44.9 	g/km 
NMHC: 40,0 g/km 	NOx: 22,3 g/km THCeNdx: 
NH3  : Particulates (mass): 	Particles (number): 
For gaseus fuels: 
CO: 822,3 g/km 
Wee: 27,5 g/km 	NOS: 20,5 g/km 
THC41408: 
NI13 : Particulates (marls): Particles (number): 

2.2 test procedure: WHTC (EURO VI): NR 
48,1 Smoke corrected absorption coefficient: (m-I) 
48.2 ))eclared maximum ROE values (if applirehlel 

Complete ROE trip: NOx: 18 , Particles (number): 
Urban ROE trip: NOx; 40 , Particles (number): 

99. 	CO, missions/fuel consumption/electric energy 
consumption(m): 
1. all power train except pure electric vehicles (if applicable) 
NEDC values 	 CO2 emissione Fuel consumption 

INC: 31,3 	g/km 

WWII condition*: 	 7/km 

txtra-erbmn renditions: 
,nablnad: 	 q/kM 

For gassers fuels: 
Urban tableland 	 q/km 

Extra-urban eandll.ona: 	 q/km 

Comb.nod, 	 s/ke 

lloighe ed. .:matined: 	 gift 
Deviation feet., III anal enahlel 
earl [Laotian loan, (ii applicable' 

3 
If 100 km orm-,1-0,0-km 

1/100 km ea -3.10a km 
3 1ries mm 

3 1/100 km ore! -rico-u. 
1/100 Irm 71--Ir 3 -7/07-1cm 
1/100 km ne-11-3-T1Otr-km 

VIDO W 

51. For special purpose vehicles: designation in 
accordance with point 5 of Part A or Annex I to Regulation 
(EU)2018/859 of the European Parliament and of the Council: 

52. Remarks: 
Fiscal power or national coda eumber(s), if applicable: 
France: NIOPGGCTOD1P272 of 17.03.2021 

ualonted, combined: 	 1/LOU km 

Deviation :actor tif anPlia0b1u/l 
VeciflOat ion factor it ApplleAblel 



II II1 11111111111111 I II 11111111111111111 Doc. .9327622718 - pate:31.01.2022 

Mat.codo;VTS1GTPP01 MMMTJ..715L 

DE43SV Eugen Unkauf GmbH 6 Co. - ZAPNP6B1A0P003054 

COMPLETE VEHICLES 

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY 

Side 1 

The undersigned; Francesco Marraeggi hereby certifies that the vehicle: 

	

0.1. 	Make: PIAGGIO (trade name of manufacturer) 

	

0.2. 	Type: 	NP6 
Variant: 61. 
Version: TGS2APJR 

0.2.1. Commercial name(s): PORTER NP6 

0.2.3. 	Identifiers (if applicable): 
0.2.3.1, interpolation family's identifier: I' 	 P-1 

0.2.3.2.ATC1 family's identifier: AT-NP6 
0.2.3.3.PEMS family's identifier: 9-2A1 	...1 ,  

0.2.3.4.Roadload family's Identifier: 
0.2.3.5.Roadload Matrix family's identifier (if applicable): 
0.2.3.6.Periodic regeneration family's identifier: 
0.2.3.7.Evaporative test family's identifier: EN-NP6_001-ZAP-1 

0.4. 	Vehicle category:N1 

0.5. 	Company name and address of manufacturer: 
PIAGGIO & C. S.p.A. V.le R. Piaggio 25, 1-56025 Pontedera (PI) 

0.6. 	Location and method of attachment of the statutory plates: on the right 13-pillar - riveted 
Location of the vehicle identification number: under right front seat 

0.9. 	Name and address of the manufacrere,'.. renresentative (if any): 

0.10. 	Vehicle identification number: 
0.11. 	pate of manufacture of the vehicle: 20.0i.---- 

conforms in all respects to the type described in 

----EC type-approval number: e9* 
----granted on: 17.03.2021 and 
can be permanently regikaDmetkken Member State having rightitsfx hand traffic and using metric/ 	mar,.amb units for the 

speedometer ancypeirl imperial units for the odometer (if applicable). 

7'1  • 
(SigiVature) 

f Pontedera 
(Place) 

// 

Responsible in charge 
(Position) 

01.02.2022 

(Date) 

Side 2/1 

General construction characteristics 

	

1. 	Number ot axles: 2 and wheels:4 

	

1.1 	Number and position of axles with twin wheels - 

	

3. 	Powered axles 1number, position, interconnection): 1 -RE 

	

3.1 	Specify if the vehicle is non-automated 

Main dimensions 

	

4. 	Wheel base: 2650 mm 

	

4.1 	Axles spacing: 1-2: 2650 mm 
2-3: mm 3-4: mm 

	

5. 	lenght: 4220 / mm 

	

5.1 	Maximum permissible lenght.: mm 

	

6. 	Width: 1680 / mm 

	

6.1 	Maximum permissible widht: mm 

	

7. 	Height: 1870 / mm 

	

7.1 	maximum permissible height: mm 

	

8. 	Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle 
(maximum and minimum): mm 

	

9. 	Distance between the front end of the vehicle and the 

centre of coupling device: mm 

	

11. 	Lenght of the loading area: 2200 mm 

12.1 Maximum permissible rear overhang, Mm 
Masses 
13. Mass of the vehicle in running order, 1285kg 

1.3.i iiistribution of this mas amongst the axles; 

1. 625 kg 2. 660 kg 3. kg 

13.2. Actual mass of the vehicle: 1310 kg 

14. Mass of the base vehicle in running order: kg 

	

16. 	Technically permissible maximum Masses 

16.1 Technically permissible maximum laden mass: 2120 kg 

16.2 Technically permiaaible mass on each axle: 

1. 1000 kg 2. 1530 kg 

16.4 Technically permissible maximum mass (31 the combination, 2720 kg 
18. Technically permissible maximum towable mass in case of: 
18.1 Drawbar trailer: kg 

18.2 Semi-trailer: kg 

18.3 Centre-axle trailer: kg 

18.4 Unbraked trailer: 600 kg 

19. Technically permissible maximum static mass at the coupling 

point: 50 kg 

Power plant 

	

10. 	Manufacturer of the engine: Baerbin Dongan Auto-eng 

21. Engine code as marked on the engine: M15KRP 

22. Working principle, Positive ignition 4 stroke 
23. Pure electric, yen/no 

23.L Class :If Ryerid lalect.LAc) vehicle: 

Dye mvinove-hewovercnviNovc rimA 

24 	Number and arrangmcnt of cylinders: 4 - Li 

25. Emgine capacity, 	149A cm3  

26. Fuel. Diesel/Petrol/LPG/f80 

StriM   ye 	j n 

26.1 Mono 	(mini/al fuel/F1'erx-rnet- 

26.2 (Dual-fuel only): NA 

27. Maximum power 
27.1 Maximum net power, 78 EM at 6000 min 

	
(internal 

combustion engine) 

27.3 Maximum net power: kW (electric motor) 

27.4 Maximum 30 minutes power: kW (electric motor) 

28. Gearbox (type): Manual 
28.1. Gearbox ratios Ito complete for vehicles with manual shift 

transmissions) 

28.1.1 Final drive ratio (if applicable): 4,889 

28.1.2 Final drive ratios (to complete if and where applicable) 
•)•••• 	O. • •••••• 	 4•41,  

14.'45 	 1. 

Maximum speed 
Maximum speed: 110 km/h 

Axles and suspension 
30. 	Arda(s) track: I. 1).74 at. t. 	rm. 1. xx, 

35. Fitted lyre/wheel combination/ energy efficiency class of 

roiling resistance coefficients (RRC) and tyre category 

used for CO2  determination (if applicable) 

Axle I m In/ Ii. RIO: 102X/r/C4 tysia Preseunt: lap RP& Alm 51.5x: 'a5 14 

Axle 2: Ii7/,'S Colt 11:1ZR/.7/1::, 	Proanurx: 310 kPo Rim Six,: I.1 x 141 

Tyro 	 470 kP4 

Axle 3, 

Brakes 
36. Trailer brake connections, 

mechanical/electric/pneumatic/hydraulic 

37. Pressure In reed line for trailer braking system: NR bar 

Bodywork 
313. 	Code of nodywork: BE-TIPPER 

40. 	Colom of vehicle: GREY 

41 	Number and configuration of doors; 2 1R,1L 

42. 	Humber or seating position (including the driver): 2 



VerejnY obstaravater 
EKO - podnik verejnoprospegnjrch sIuieb 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 

Priloha e. 1 Navrh na pinenie predmetu zdkazky 
X 

Opis technickYch a funktnYch vlastnosti a parametrov ponlikaneho zariadenia 

Nazov predmetu zakazky: thitkove vozidlo - sklapa do 3,5t (nove, predvadzaci model do 2 000Km) 

PoiadovanY technicky parameter - opis 

Poiadovane 
prahove 
hodnoty 

parametrov 

ANO/ 
NIE 

Ponakana 
hodnota 

P. 
t. 

min max 

1 
Druh 

Motorove vozidlo- sklapat-  do 3,5 t, vyladuje sa 	_ lb° J 

2 
3 

Karoseria 
2 dverova vyiaduje sa 14/1)0 
1 + 1 miest na sedenie vyladuje sa 4k0 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Rozmery 
razvor (mm) 2 600 2 800 0 
celkova dilka (mm) 

1 
 0 4 000 4 400 

diika loinej plochy valnika (mm) 2 100 2 300 ja 
frka loinej plochy vaInfka (mm) 1 600 1 700 Iiii 0 

v9§ka lane] plochy (pm) 800 1 000 Apt) 
objem palivovej nadrie (I) BENZIN 30 
objem palivovej nacirle (I) LPG 15 

AO 
0 

11 
12 

Hmotnosti (kg) 
utitane zataIenie (t) 750 0 
celkova hmotnost' (t) 2 100 2 200 130 

13 
Nihon 

pohon: zadna naprava v)4,aduje sa 	I Ajdo 
14 
15 

Brzdy 
predne kote6ove vy2aduje sa  
zadne bubnove vyZaduje sa / 

16 
Riadenie 

posiltiova riadenia vy2aduje sa /4/0 
17 
18 
19 
20 

Motor 
emisna norma Euro 6 vyiaduje sa AVC) 
zdvihovj,  objem (cm3) 1 300 1 500 nki) 
pal ivo benzin + LPG vyladuje sa ,41),  
v3"fkon kW 50 80 

,/,( 

21 
22 

Prevodovka 
manualna v}daduje sa /4* 
poet prevodovjich stuptiov dopredu 5 	1 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Bezpetnose 
ABS,ESC, EBD, ASR, eCALL vy2aduje sa Ad') 
airbag vodi& vyiaduje sa AO 
predne trojbodove pasy s obmedzovatom shy vyiaduje sa 
vizualna a zvukova signalizacia pri nezapnuti pasu vodi6a vyiaduje sa 0 
opierky hlavy na vgetkjich sedadlach vy2aduje sa 
maximalna rj'rchlost vozidla no 

 
P' 

banice na korbe vozidla, zadne aj predne C'elo vy'iaduje sa 
povinna qbava vyladuje sa 	_ 

 
IX 

Viditernost 
31 denne svietenie vyiaduje sa 4./P 



32 nastavenie sklonu svetlornetov vy'Zaduje sa 	I MI 0 	I 
33 
32 

Ktirenie a Ventilacia 
min 4 njchlosti s recirkulaciou vzduchu vyladuje sa 	IA L o 	I 

34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

VYbava 
otRkomer vyladuje sa Ag) o 
dald'ovyr senzor vy2aduje sa AtO 
centralne zamykanie s dial'kovm ovladanim v kl'Hi vyiaduje sa 611V C) 
senzor vonkajgej teploty vy2aduje sa Alio 
latkovaahlnenie vyiaduje sa A 1.) 0 
uzamykaterne vidko nadrZe vy2aduje sa iP0 
zasuvka 12V vyiaduje sa IP 

41 
42 
43 

Zaruka, servisne podmienky, sluiby predajcu 
zaruka na vozidlo 2 rokoy vyi'aduje sa it.1 („) 

k. zarOn 	a pozarank servis vyiaduje sa A) 0 
dodacia lehota 30 dni od podpisu zmluvy vyZaduje sa A Al 0 

Uved'te trhoq nazov predmetu z 	zky (nazov zariadenia, znatka, model,...): 

Tymto prehlasujem, e nami predloienY predmet zakazky - Cliitkove vozidlo do 3,5 t na prepravu 7/3 
Uved'te miesto dostupneho servisneho strediska v ramci Bratislavy• 

	1,11110DVga-/  	7.5/Y 

nakladu - sklapat - spina v§etky vy§tie uvedene technicke parametre. 

v .61Wcis  /  cri16,-, a  2/1, ,  2a2._ 
meno, priezeli 

7ia 



Priloha t. 2 

Navrh na pinenie kriterif 
predlaena v ramci zadavania zakazky s nizkou hodnotou 

podia § 117 zakona t. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstaravanf a a zmene a dopinenf niektorYch zakonov v znenf neskar§fch predpisov 

Verefty; obstarcivater 
EKO - podnik verejnoprospetn,ch sluZieb, Hala§ova 20, 832 90 Bratislava 

Nozov predmetu zakozky: 
„Illitkove voztdlo do 3,5 t no prepravu naldadu - skitipat." 

Predklacia uchcidzae: 

Nazov: (-) 	. 	.S.IcC) , 

Sidlo: e-fRti-:-roti/ 
L.Is- .T3 YrCzt ito: 

Kontaktna osoba: 
10H0 IL-)  

TelefOn: 0?inf< 
E-mail: 0 6 //v,,y/z cax-K  

Hodnotiace 
kriterium Opis hodnofaceho kriteria Navrh na pinenie kriterii 

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

0. WO 
Cena v EUR s DPH 

)  ti , 049  0  

Uchadza6 prehlasuje, 2e sa v pinom rozsahu oboznamil s podmienkami Vkzvy na predklaclanie pontik, 
opisom a §pecifikaciou predmetu obstaravania. DelinovanStm podmienkam porozumel a s dodavkou 
tovaru za t3ichto podmienok suhlasi. Uchadzat zaroveti prehlasuje, ie v§etky 114aje uvedene V ponuke 
a doklady tvoriace sti6ast ponuky sit (vine a pravdive. 
Zaroven vyhlasujem, le som/nie som platiterom DPH. 

Datum: 
	 2022_ 

Miesto: leA-7(cfrIk 
Peliatka, podpis §tatutarneho/spinomocneneho zastupcu: 

to 

7 


