
RAMCOVA ZMLUVA 0 DIELO 
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodneho zakonnika v zneni neskorSich predpisov (dalej len „Obchodnk zakonnik"), 

zakona Z. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani v zneni neskorgch predpisov, zakona Z. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni 
neskorgch predpisov, zakona Z. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov a cralgich 

suvisiacich predpisov 

elanok I. 
Zmluvne strany 

Nazov: 
so sidlom: 
zashipeny: 

DPH: 
bankove spojenie: 
islo iftlu (IBAN): 

e-mail adresa: 
(d'alej aj „Objednavater") 

a 

Obchodne meno: 
Sidlo: 
ItO: 
gtatutarny zastupca: 
Registracia: 
Bartkove spojenie: 
Islo ift'tu (IBAN): 

e-mail adresa: 

EKO - podnik verejnoprospegnych sluiieb 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 
JUDr. Daniel Hulin, poverenY vYkonom funkcie riaditera 
00 491 870 
SK2020887022 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 

:ovps.sk 

TopKarMoto SK s.r.o. 
Bulharska 42, 917 01 Tmava 
35 930 969 
Pavel Lipensky, konater spolosdnosti 
Obch. register Okresneho sudu v Trnave,oddiel Sro, vloka6'. 43685/T 

SOB Banka a.s. Komarno 
SK75 7500 0000 0040 0228 5917 

oto.sk  

(d'alej aj „Zhotoviter" a spolu s Objednavaterom d'alej aj „Zmluvne strany") 

uzatvarajti bit° 

ramcovti zmluvu o dielo 

(d'alej len ako „Zmluva"). 

tlanok II. 
tvodne ustanovenia 

2.1 	Objednavater je prispevkovou organizaciou zriadenou postuporn podra zakona 6. 377/1990 
Th. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni s 
uznesenim 6. 2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupiterstva mestskej 6asti Bratislava — 
Nove mesto, konaneho cilia 20.12.1990, ktory vykonava spravu majetku Mestskej asti 
Bratislava - Nove Mesto, Junacka 1, Bratislava alebo majetku, ktorY bol tejto mestskej Casti 
zverenY. 



2.2 Zhotoviter je podnikaterom, ktork vykonava svoju podnikaterskit innosf na zaklade 
prislugnkch platnkch a tkinnkch opravneni a povoleni (priloha 6'. 1), ktore ziskal a bude 
driaf v stilade s dotknutkmi pravnymi predpismi, a to nielen v 6ase podpisu, ale aj v 
ease realizacie °pray podra tejto Zmluvy ako zmluvy ramcovej al do ich upineho 
dokonCenia. tialej Zhotoviter vyhlasuje, le ma pint"' sposobilosf na pravne ukony a v jeho 
mene je opravnena konaf osoba uvedena zahlavi tejto Zmluvy bez obmedzenia. Zaroven 
Zhotoviter vyhlasuje, e ma k dispozicii vgetky potrebne podnikaterske a Me opravnenia na 
vykonanie °pray, ku ktor)'rrn sa zaviazal touto Zmluvou ako zmluvou ramcovou, ma vo6i 
Main a tretim osobarn spinene vgetky zakonne povinnosti (daAove, odvodove a pod.) a je 
v takej ekonomickej, organiza6nej a personalnej kondicii, e je sam schopmi tispegne spinif 
predmet tejto Zmluvy. Zhotoviter je iispeAnkm uchadza6om zakazky zadanej 
objednavaterom podra zakona 6. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni 
niektorkch zakonov. Ponuka Zhotovitera bola vyhodnotena ako najlepgia v ramci 
predmetneho verejneho obstaravania. Rovnako vyhlasuje, le mu nie sü zname iadne 
objektivne i subjektivne prekally, pre ktore by mohol riadne vykonanie oprav odmietnuf 
alebo tieto nemohol zrealizovaf. V pripade, e sa preukaIe, le Zhotoviter nebol v ease 

podpisu tejto zmluvy odbome sposobilk alebo opravnenk na vykonanie oprav podra tejto 
Zmluvy, alebo dostato6ne personalne, technicky i kapacitne zabezpe6enk, bude sa to 
povalovaf za zavaine porugenie tejto Zmluvy s pravom Objednavatera odsttipif od tejto 
Zmluvy 6i akejkorvek 6iastkovej zmluvy uzavretej podra tejto ramcovej Zmluvy. Zhotoviter 
je zaroven povinnk nahradif Objednavaterovi vgetku gkodu, ktora mu tkm vznikne, vratane 
nakladov na nove verejne obstaravanie °pray. 

	

2.3 	Tato zmluva o dielo sa uzatvara ako vksledok verejneho obstaravania v zmysle zakona 6. 
343/2015 Z. z. o verejrtom obstaravani a o zmene a dopineni niektorkch zakonov v zneni 
neskofgch predpisov. 

	

2.4 	Zmluvrte strany vyhlasujit, e 116e1om tejto Zmluvy je: 
a) zabezpe6enie plynulkch °pray motorovkch vozidiel a inej (kolesovej) techniky podra 

konkretneho zadania Objednavatera v maximalnych cenach garantovankch 
Zhotoviterom podra tejto Zmluvy a pokynov Objednavatera a ich v6asne a riadne 
vykonanie bez akkchkorvek vad a nedorobkov (d'alej aj „opravy"), 

b) vytvorenie pravneho ramca pre buclUcu spolupracu medzi Zhotoviterom 
a Objednavaterom pri zabezpe6ovani °pray a vymedzenie zakladnkch vzijomnkch 
pray a povinnosti tejto spoluprace po6as trvania tejto Zmluvy, 

priZom Zhotoviter bude realizovaf vgetky opravy vo vlastnom mene, na vlastne naklady 
a zodpovednosf, s maximalnou mierou odbomej starostlivosti a obozretrtosti, za 643 sa mu 

Objednavater zavazuje zaplatif dohodnutil cenu, to segetko v stIlade s touto Zmluvou. 

2.5 Zhotoviter tkmto vyhlasuje, e pred podpisom Zmluvy sa podrobne oboznamil (i) 
rnotorovkmi vozidlami a inou (kolesovou) technikou Objednivatera, a to najrna, rue Vaak 
vklu6ne, osobnou obhliadkou, vratane predloienej dokumentacie, vratane opisu 
Objednavatera v zmysle prilohy Z. 2 tejto Zmluvy a (ii) s obsahom pinenia, ktore sa od neho 
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očakáva v zmysle tejto Zmluvy a Zhotoviteľ v tejto súvislosti nemá na Objednávateľa žiadne
doplňujúce otázky či výhrady, na ktoré by chcel Objednávateľa vopred (pred uzavretím tejto
Zmluvy)  upozomit..  Rovnako Zhotoviteľ vyhlasuje,  že je schopný zabezpečiť plnenie  tejto
Zmluvy v súlade so zákonom, s touto Zmluvou, s pokynmi Objednávateľa  a podľa svojich
najlepšídi   schopností   amožností   tak,   aby   opravy   boli   vykonané   riadne   avčas   abez

akýchkoľvek vád  a nedorobkov. Zhotoviteľ nemá nárok na úhradu nákladov vzniknutých
ako  dôsledok  vád  v  podkladoch  Objednávateľa  alebo  miesta  plnenia  či  požadovaných

parametrov,  ak  Zhotoviteľ  na  ne  písomne  neupozornil  Objednávateľa  do  podpisu  tejto
Zmluvy,  resp.  najneskôr  do  potvrdenia  jednotlivej  objednávky  zadanej  v súlade  s touto
Zmluvou.

2.6       Zhotoviteľ  vyhlasuje,   že   má   ku   dňu  uzavretia   tejto   Zmluvy   splnené  všetky   daňové,

odvodové a iné verejnoprávne povinnosti, nie je v kri'ze (§ 67a Obchodného zákonnika), má
splnené všetky splatné záväzky a iné povinnosti voči svojim zamestnancom a dodávateľom,

o ktorých  má  vedomosť  a  neporušuje  predpisy  o zamedzení  nelegálneho  zamestnávania.
Taktiež je  zapísaný  v príslušných registroch,  najmä,  nie  však výlučne,  v registri  partnerov

verejného  sektora  a počas  trvania  tejto  Zmluvy  si  bude  plniť  všetky  povinnosti  s tým

súvisiace riadne a včas tak, aby to nijako neohrozilo či negatívne ovplyvnilo plynulé opravy

podľa  tejto  Zmluvy.   Uvedené  je  povinný  Zhotoviteľ  dodržiavať  počas  celého  obdobia
trvania  tejto  Zmluvy  a vyhlásenie  podľa  tohto bodu  sa  považuje  za zopakované vždy  ku
dňu   odoslania   a zároveň   potvrdenia   jednotlivej   objednávky   zadanej   v súlade   s touto
Zmluvou.

2.7      Zhotoviteľ taktiež vyhlasuje, že má ku dňu uzavretia tejto zmluvy a následne vždy ku dňu
odoslania a zároveň potvrdenia jednotlivej objednávky vo vzťahu k opravám vysporiadané
všetky   povinnosti   voči   oprávneným   osobám   (pôvodným   majitel.om   použitého   tovaru
apod.).   Zhotoviteľ   ďalej   vyhlasuje,   že   tieto   vzťahy   a povinnosti   bude   mať   riadne
usporiadané  minimálne  počas  celej  doby  platnosti  a účinnosti  tejto  Zmluvy  a zaväzuje  sa
vykonať opravy iba v takom rozsahu,  pri  ktorom bude rešpektovať toto  svoje vyhlásenie,
zákony  a všetky  do  úvahy  pripadajúce  práva  treti'ch  osôb.  Porušenie  tejto  povinnosti  sa

považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

2.8       Za    účelom    preukázaria    plnenia    povinnosti'    Zhotoviteľa    podľa    predchádzajúceho

ustanovenia  tejto  Zmluvy  je  Objednávateľ  oprávnený  žiadať  od  2hotoviteľa  kompletnú
dokumentáciu   ku   každej   jednotlivej   oprave   podľa   tejto   Zmluvy,   ktorá   bude   riadne

preukazovať  vysporiadanie  prípadných  práv  treti'ch  osôb  (s  výhradou  nespn'stupnenia
kúpnej ceny/odplaty). Takúto dokumentáciu je Zhotoviteľ povinný uchovávať minimálne po
dobu   dvoch   rokov   po   skončení   platnosti   aúčinnosti   tejto   Zmluvy   ana   požiadanie
Objednávateľa  mu  ju  kedykoľvek  predložit..  Porušenie  tejto  povinnosti  sa  považuje  za

podstatné porušenie tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že pokiaľ si
akákol'vek tretia osoba bude voči Objednávateľovi uplatňovať akékofvek nároky prameniace
z porušenia práv v súvislosti  s opravami, Zhotoviteľ je  povinný urovnať takéto nároky  za

Objednávateľa, resp. mu všetky náklady s urovnaním nahradiť.
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2.9 Objednávateľ vyhlasuje, že má záujem na riadnej a včasnej realizácii opráv bez akýchkorvek
vád a nedorobkov.

2.10    Zhotoviteľ  týmto  vyhlasuje,  že  je  v súvislosti  s opravami  poistený  pre  prípad  spôsobenia

škody   na   majetku   Objednávateľa   a/alebo   na   majetku,   resp.   zdravi'treti'ch   osôb,   ato

minimálne  vo  výške  10.000,-  €  na  jednu  poistnú  udalosť.  Potvrdenie  tejto  skutočnosti

preukazuje   Zhotoviteľ   potvrdením   o uzavretom   poistení   v pri'lohe   č.   3   tejto   Zmluvy.
Zhotoviteľ  je  povinný  toto  poistenie  udržiavať  a platiť  počas  celej  doby  účinnosti  tejto

Zmluvy.  Porušenie  akejkoľvek  z vyššie  uvedených  povinností  sa  považuje  za  podstatné

porušenie tejto Zmluvy.

Článok 111.

Predmet Zmluvy

3.1       Predmetom  tejto  Zmluvy  je  záväzok  Zhotovitera  vykonať  v prospech  Objednávateľa  všetky

úkony  nevyhnutné  k riadnym  a včasným  opravám  vrátane  ich  odovzdania  Objednávateroví
bez  akýchkoľvek  vád  a nedorobkov  podľa  jednotlivých  objednávok  Objednávatel.a,  a to  bez

ohľadu  na  to,  či  sú  v tejto  Zmluve,  jej  prílohách  alebo na  objednávke  priamo  uvedené,  a to
najmä ak sú spojené s realizáciou tej-ktorej opravy alebo ich výkon je vo vzťahu k charakteni
tej-ktorej  opravy obvyklý.  Cena takýchto prác a dodávok je zahmutá v cene tej-ktorej  opravy
a zhotoviter  nemá   nárok  na   úhradu   dodatočných  nákladov  ani  na  zmenu   dojednanýdi
termínov  realizácie  opravy.  Zmluvné  strany  sa  zaväzujú  plniť  svoje  záväzky  špecifikované

v predchádzajúcom  texte  aj  opakovane  po  dobu  platnosti  tjto  Zmluvy.  Táto  Zmluva  sa
uzatvára  ako rámcová,  čo znamená, že ide o rámcovo dohodnuté  podmienky, ktoré sa budú
vzt.ahovať na všetky čiastkové  opravy vykonané v požadovanom rozsahu podľa jednotlivých

objednávok   Objednávateľa.   Pre   odstránenie   pochybnosti'   zmluvné   strany   dodávajú,   že
Objednávateľ  je  oprávnený  zadávať  objednávky  opráv  Zhotoviteľovi  podľa  vlastnej  úvahy

arozhodnutia.    Kzadávaniu    objednávok    sa    teda    Objednávateľ   touto    Zmluvou   nijako
nezaväzuje.

3.2      Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  za  účelom  odstránenia  pn'padných  pochybností  je  súčasťou
opravy aj preprava opravovaného vozidla do miesta opravy (spravidla sídla alebo prevádzky
Zhotoviteľa)   a následne  po   oprave   do   miesta   v rámci   Slovenskej   republiky   určeného  na

objédnávke,  inak  do  sídla  Objednávateľa  a  vybavenie  vozidla  na  prepravu  tak,  aby nedošlo
k jeho  poškodeniu  či  znehodnoteniu.  Riziká  Škody  na  vozidlách  alebo  majetku,  zdraví  či

životoch tretích osôb v súvislosti s prepravou vozidiel znáša v celom rozsahu Zhotoviteľ.

3.3       Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonat' jednot]ivé opravy tak,  aby spĺňali všetky podmienky, ktoré sú

na  ne  kladené  v súlade  s aktuálne  platnými  a účinnými  technickými  normami  pre  daný  t)p

prác   (najmä,   nie   však   výlučne   slovenské   technické   normy   a príslušné   technické   nomy
Európskej únie),  a to s ohľadom na zamýšľané štandardné použitie  vozidiel Objednávaterom,

ako  aj  v súlade  s prípadnými  rozhodnutiami  orgánov  štátnej  správy  a územnej  samosprávy,

viažucich sa k opravám alebo dotýkajúcich sa opráv. Zhotoviteľ sa zaväzuje splnit. túto Zmluvu
a vykonať jednotlivé  opravy  s dôrazom  na  najaktuálnejší  stav  techniky  a najnovšie  poznatky



3.4

v tejto oblasti, zodpovedne, s najvyššou možnou mierou starostlivosti a hospodámosti, s cieľom

dosiahnuť maximálnu funkčnost' a trvácnosť vozidla v nadväznosti na vykonanú opravu.

Zhotoviteľ  je  povinný  používať  pri  servisných  a opravárenských  prácach  výhradne  nové
originálne náhradné diely a príslušenstvo.

3.5.     Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa jednotlivé opravy
riadne a včas v rozsahu, ako budú tieto špecifikované v Zmluve a objednávke, inak V najvyššej

možnej  miere  kvality,  za  čo  sa  mu  Objednávateľ  zaväzuje  uhradit'  dohodnutú  odplatu  za

predpokladu  jeho  riadnej  a včasnej  realizácie  a následného  odovzdania  opraveného  vozidla
Objednávateľovi  bez  akýchkorvek vád  a nedorobkov. Zmluvné  strany  sa  dohodli na  tom, že
súčasťou prevzatého záväzku Zhotoviteľa je aj záruka za akosť opravy a záruka za `funkčnosť

opravovaného vozidla v rozsahu minimálne 60 mesiacov po odovzdaní Objednávatéľovi, resp.

po    odsti.ánení    všetkých    vád    anedorobkov    uvedených    vpreberacom    protokole    (za
predpokladu, že sa objednávateľ rozhodne vozidlo prevziať napriek výskytu vád a nédorobkov
nebrániacim   jeho   užívaniu).   Zmluvné   strany   sa   dohodli   na   tom,   že   Zhotovíteľ   týmto

Objednávateľovi   garantuje   (poskytuje   osobitnú   záruku),   že   vykonaná   oprava   a opravené
vozidlo  bude  po  stanovenú  záručnú  dobu  spĺňať  všetky  dohodnuté  a osobitne  `bmienené

parametre,   bude   riadne   slúžiť   stanovenému   účelu   anebude   podliehať   skaze   či   inému
obmedzeniu   funkčnosti   a použiteľnosti   (rozpad   v dôsledku   vlhkosti   a pod.).    Zhotoviteľ

garantuje Objednávateľovi aj to, že opravené vozidlo v rozsahu opravy bude odolné Voči bežnej
vlhkosti  a iným  bežným  povetemostným  podmienkam  podľa  pn'slušného  ročného  obdobia
a jeho   kvalita   sa   nezmeni'   ani   v prípade   jeho   uskladnenia   za   štandardných   pódmienok.
Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  Zhotoviteľ  je  povínný  vozidlo  vybaviť  pred  jeho

prepravou  tak,  aby  boli  dodržané  všetky  podmienky  záruky  podľa  vyššie  uvedeného  a tejto
Zmluvy.

3.6      Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  plnenie  podľa  tejto  Zmluvy,  resp.  podra jednotlivých  objedhávok  pre

Objednávateľa  vykonať  osobne  vo  vlastnom  mene,  na  vlastnú  zodpovednosť,  +a  vlastné
náklady  a  s najvyššou  možnou  mierou  odbomej  starostlivosti.  Zhotoviteľ  je  povihný  si  na

vlastné  náklady  zabezpečiť  všetky  potrebné  povolenia  a oprávnenia  na  poskytnutie  tohto

plnenia  a vyhlasuje,  že  týmito  oprávneniami  a povoleniami  ku  dňu  uzavretia  tejtb  Zmluvy
disponuje a bude disponovať počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Zmluvné strany Sa dohodli
na  tom,  že  Zhotoviteľ  je  povinný  predložiť  Objednávaterovi  vo  vzt.ahu  k opravám  všetky
nevyhnutné atestácie, povolenia, rozhodnutia o zhode či inú technickú a právnu dokumentáciu
o spôsobilosti  opravy,  resp.  opraveného  vozidla  k použitiu  na  zamýšľaný  účel,  inak  nie  je
možné opravu považovať za vykonanú riadne, resp. pripravenú na prevzatie.

3.7      Na  splnenie  účelu  tejto  Zmluvy,  resp.  jednotlivých  objednávok  §i  Zmluvné  strany' poskytnú
svoju plnú súčinnost', ktorá bude nevyhnutne potrebná na  (s)plnenie,  a to aj prostrédníctvom
elektronickej komunikácie s využitím e-mailových adries v záhlavi' tejto Zmluvy.

3.8 V prípade,  že  sa  na  poskytnutie  plnenia  zo  strany  Zhotoviteľa  bude  vyžadovať  akákoľvek
súčinnosť  Objednávateľa,  je  Zhotoviteľ  povinný  na  takúto  súčinnosť  Objednávateľa  písomne

vyzvať,  a to  v dostatočnom  časovom  predstihu  pred  požadovaným  poskytnuti'm  súčinnosti,
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najmenej však päť (5) pracovných dni' vopred, v opačnom prípade sa má za to, že súčinnost' od
Zhotoviteľa  sa  nevyžaduje.  Za  nevyhnutnú  súčinnosť  pre  Zhotovitel'a  sa  považuje  len  také
koitanie, ktoré si nemôže zabezpečiť sám Zhotoviteľ ani pri vynaložení dodatočnýdi nákladov
a času  potrebných/potrebného  na  zabezpečenie  takéhoto  konania.  Na  žiadosť  o  poskytnutie
súŤnnosti, ktorá nebola  doručená Objednávateľovi s dostatočným časovým predstihom, resp.
ak lde o žiadosť na poskytnutie súčinnosti, ktorú si môže Zhotoviteľ obstarať aj samostatne (bez
ohlbdu  na  zabezpečenie  treti'mi  osobami,  náklady  a čas  potrebný  na  zabezpečenie  takejto
súčfnnosti),  sa  neprihliada  a Zhotoviteľ sa  nemôže  dovolávať nárokov z titulu neposkytnutia
súčinnosti.

Zm|uvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  Zhotoviteľ je  povinný  si  zabezpečiť vo  vlastnej  réžii
všetky prístroje, nástroje a zariadenia, ktoré bude potrebovať pri obhliadke, návrhu a realizácii
oprivy,   vrátane   všetkých   nákladov   na   zabezpečenie   si   prístupu   kmiestu   opravy   (aj

s névyhnutným vybavením), resp. prepravu vozidla do miesta opravy a následne späť do sídla
Objednávateľa, alebo na miesto ním určené.

'

3.10    Zm|uvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  súčast.ou  plnenia  podľa  tejto Zmluvy je  aj  odskúšanie

funkčnosti   vozidla   po    oprave   za    prítomnosti    Objednávateľa,    a to    pred    plánovaným

oddvzdaním  vozidla  Objednávateľovi.   Zápis  z odskúšania,   podp]'saný   oboma  Zmluvnými

stranami,  sa  stane  súčasťou  odovzdávacieho  protokolu  ako  jeho  príloha  a rovnako  pôjde
o pódklad fakturácie (obligatómu prílohu faktúry).

Článok IV.

Jednotlivé opravy a konkrétne cenové ponuky

4.1       Zhotoviteľ   berie   na   vedomie,   že   bol   vybraný   vo   verejnom   obstarávaní   ako   dodávateľ

s najnižšou cenovou ponukou opráv. Táto cenová ponuka tvon' prílohu č. 4 a č. 5 tejto zmluvy,

pridom    Zhotoviteľ    berie    na    vedomie,    že    ide    ocenu    maximálnu,    ktorú    garantuje
Objednávaterovi pre špecifikované opravy počas celej doby trvania tejto rámcovej zmluvy.

4.2      Zmluvné  strany   sa   dohodli  na   tom,   že  Objednávateľ  je   vždy  pred   zadaním  jednotlivej

objednávky  podľa  tejto  rámcovej  zmluvy  oprávnený  vyzvať  formou  dopytu  Zhotoviteľa  na

predloženie    konkrétnej     ponuky    požadovanej     opravy    spolu    saktuálnym    rozpisom
a položkovitým  rozpočtom  prác  a potrebného  materiálu  ako  aj  predpokladaného  termi'nu
oprŤvy (spravidla v dňoch). Zhotovíteľ je oprávnený na požiadanie vykonať obhliadku vozidla,
ktoré sa  má  opraviť.  V rámci  konkrétnej  cenovej  ponuky musí Zhotoviteľ rešpektovať cenovú

ponuku v pn'lohe  č.  4 a  č.  5,  pričom ceny jednotlivých dodávok  a  prác nesmú byť vyššie  ako
ceny garantované v pnlohe tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený ponúknuť nižšiu cenu, a to

podľa  svojich  aktuálnych  schopnost]'  a možností.  Ponúknutú  cenu,  kvalitu  a termi'n  opravy
mu§i' následne garantovať a dodržat' až do riadneho vybavenia dotknutej objednávky.



4.3

4.4

4.5

4.6

(

Zmluvné  §trany  sa  dohodli  na  tom,  že  dopyt  je  Objednávateľ  oprávnený  urobiť  Ý písomnej
forine, a to listom, faxom alebo elektronickou správou na kontaktné údaje Zhotoviteľp uvedené
v záhlaví tejto Zmluvy. Dopyt urobený listom sa považuje za doručený na].neskôr trétím dňom
odo  dňa jeho  dania na  poštovú  prepravu.  Dopyt urobený faxom a elektronickou  sbrávou  sa

považuje za doručený v deň jeho odoslania na kontaktné údaje Zhotoviteľa uvedené v záhlaví
tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa  dohodli na tom, že jednotlivá cenová ponuka Zhotovitel'a podľá bodu 4.2

:g,tokz|:n`:aymymgs';:r'.iroedd'::e.ná.vs.laenh.:ted:tpa=v::eLo::::f,:Yaa.tepr::;ehma.k,v.,`,eoh:t.ej:=p.`sati?:
považuje  za  podstatné  porušenie  tejto  Zmluvy  § možnosťou  Objednávateľa  od  n
a uplatnit' si nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to aj opakovane.

Zmluvné   strany   sa   dohodli   na   tom,   že   z predloženej   cenovej   ponuky   je   Ob
oprávnený vybrať si rozsah ponúkaných prác a  dodávok, v nadväznosti na čo zad
objednávku. Na takto objednané plnenie sa budú uplatňovať všetky ustanovenia tejt
Objednávater  si  zároveň  vymieňuje  právo  nezadať  následnú  objednávku  vôbec,  r
objednávku len v ča§ti, a to podľa svojej úvahy. Objednávateľ je zároveň oprávne

Zhotoviteľovi k oprave vlastný materiál/náhradné diely,  a to v rozsahu podľa vl
Zhotoviter  sa  v takom  prípade  zaväzuje  takýto  materiál/náhradné  diely  pred
skontrolovať   a objednávateľa   bezodkladne   písomne   upozomiť  na   akékol'vek
a/alebo  prekážky  v ich  použití  spolu  s podrobným  vymedzením  dôvodov.  Pok

odstúpit,

ednávaLtef

záväznú
Zmluvy.

sp.  zadať

oskytnút.

;,Íieeíí

úvahy.
oužitl'm
ostatky
napriek

áobT.udn:vb::.q,::va;:ľží.á,ov::.r':aptoaŕéi,5,|eed.=:::;itear,a|::ťn;ľek::škpyektá3,aĹnE::Tr:
neupozomí ani do  dvoch  (2) pracovných dni', má  sa za to, že žiadne nedostatky či
nezistil.

prekážky

Zhotoviteľ je viazaný svojou ponukou podľa tohto článku v období tridsiatich (30) d+' odo dňa

doručenia ponuky Objednávateľovi, pričom ponuka je v tejto lehote neodvolateľná
Zhotoviteľa nemenná, čo berie Zhotoviteľ na vedomie a nemá voči tomu žiadne

Článok v.
Miesto a čas plnenia

strany



5.1

5.2      0b

5.3       Zh

otoviter je povinný vykonať jednotlivé opravy v požadovanej akosti na základe objednávky,
torej  Objednávateľ  bližšie  špecífikuje  rozsah  prác  a  dodávok,  osobu  oprávnenú  opravu

ntrolovat.  a vozidlo  po  oprave  prevziať,  ak  má  byť  iná  ako  kontaktná  osoba  podľa  tejto

luvy,  miesto opravy,  ak má  byť iné ako sídlo Objednávateľa  alebo Zhotoviteľa  (pn'padne

prevádzka)  ako aj termi'n  opravy  (pokiaľ rie je  osobitne uvedený plati', že  oprava bude
onaná  bezodkladne).  Zmluvné strany  sa  dohodli  na  tom,  že Zhotoviteľ nie je  oprávi`ený

praviť  vozidlo  Objednávateľa  na  iné  miesto  bez  predchádzajúceho  písomného  súhlasu
ednávatel'a, a to ani za účelom opravy. Aj v prípade súhlasu Objednávateľa je povimý tohto
odkladne  pi'somne  informovať  o mieste,  kde  sa  vozidlo  nachádza  tak,  aby  mal  k nemu
ednávater   vždy   prístup   aojeho   pohybe   bol   vopred   inforinovaný.    Objednávku   je
ednávateľ  oprávnený  urobiť  v pi'somnej  fome,  a to  Hstom,  faxom  alebo  elektronickou

na kontaktné údaje Zhotoviteľa uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Objednávka urobená
m sa považuje za doručenú najneskôr tretím dňom odo dňa jej dania na poštovú prepravu.

ednávka   urobená   faxom  aelektronickou   správou  sa   považuje   za   doručenú  vdeň  jej
slania na kontaktné údaje Zhotoviteľa uvedené v záhlavi' tejto Zmluvy.

ednávateľ  je  oprávnený  zaslat.  dopyt  a/alebo   objednávku  a túto   doručiť  Zhotovitel'ovi

ykoľvek  počas  platnosti  a účinnosti  tejto  Zmluvy  bez  ohľadu  na  ich  počet.  Objednávku
tavenú v súlade s touto Zmluvou a jej podmienkami je Zhotoviter povinný akceptovať bez
eby  jej  osobitného  potvrdzovania.  Takáto  objednávka  je  pre  Zhotovitera  záväzná.  Pre

tránenie  pochybností  platí,  že  Zhotoviteľovi  nevzniká  nárok  po  zaslani'  cenovej  ponuky
ľa  článku  IV.  tejto  Zmluvy  domáhať  sa  vystavenia  objednávky  zo  strany  Objednávateľa.

avy   podľa   tejto   Zmluvy   je   Zhotoviteľ   povinný   realizovať   až   ajedine   na   podklade

dnávky  a v súlade  s jej  výslovným  znením  a podra  pokynov  Objednávatera.  V pn'pade
chkorvek   nejasností   ohfadom   požadovanej   opravy   je   Zhotoviteľ   povinný   obratom,
eskôr    však    do    dvoch    (2)    pracovných    dní    od    odoslania    objednávky,    si    tieto

jednávateľom  vyjasnit'.  Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  objednávku  vystavenú
lade  s touto  Zmluvou  alebo  objednávku  bez  požiadavky  na  jej  vyjasnenie  vznesenej
hodnutej lehote podľa predchádzajúcej vety, nie je potrebné ďalej upresňovať.

toviteľ sa zaväzuje začat' so samotnou opravou bezodkladne, najneskôr však do dvoch (2)

ovných dní odo dňa odoslania objednávky Objednávaterom. 0 priebehu opravy je povinný
dnávateľa písomne infomovať (postačí e-mailom), a to v pravidelných intervaloch aspoň

é tri (3) pracovné dni.  Porušenie akejkoľvek z týchto povinností sa považuje za podstatné

šenie tejto Zmluvy s právom Objednávateľa od nej odstúpit' a uplatniť si nárok na zmluvnú

5.4      Zhqtoviteľ  vyhlasuje  a potvrdzuje,  že  sa  pred  podpisom  tejto  Zmluvy  dostatočne  osobne

obdznámil  s miestom plnenia  (sídlom Objednávateľa)  a vozovým parkom Objednávateľa a nie

u známe žiadne prekážky, ktoré by mu bránili v riadnom a včasnom plnení si povinnosti'
sle tejto Zmluvy.
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6.5
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Zhotoviteľ   je   povimý   pri   vykonávari   zmluvne   dohodnutých   čimosti   dodržľ'   všetky

podmienky §tanovené verejným obstarávaním.

6.9

osôb.



Objednavaterovi resp. po odstraneni vgetlqrch vad a nedorobkov uvedenkch v preberacom 
pra tokole (za predpokladu, e sa Objednavater rozhodne opravene vozidlo prevziaf napriek 
147 kytu Arad a nedorobkov nebraniacim jeho ulivaniu). 

6.14 	• uvrte strany sa dohodli na tom, Ie ZhotoviteT je povituVr nasttipif k riegeniu reklamacie do 
24 odin od momentu jej odoslania Objednavaterom, priebm musi podaf Objednavaterovi do 48 
ho in od momentu zaeatia riegenia reldamacie pisomne oznamenie o predpokladartej prieine 
va y, moinostiach jej odstranenia, rovnako predpokladanom ease odstranovania 
a p edpokladanej stleinnosti vyladovanej od Objednavatera. Zhotoviter je povinnk odstranif 
re i amovanti vadu bez zbytoeneho odkladu, najneskor vgak do troth (3) pracovr4rch dni, ak sa 
Z luvne strany nedohodmi inak. Zmluvne strany sa dohodli na torn, ie ak Zhotoviter nedodrii 
ak orvek zo stanovemich lehot odstranovania vad, Objednavater je opravnenr zabezpeeif si 
od tranenie vady aj prostrednictvom tretich °sob, a to na naklady Zhotovitera, vratane 

ko • rdinaenej priraiky 20 % z ceny takto vynaloieny•ch nakladov vratarte DPH. 

6.15 Naviac price je Zhotoviter opravner47 vykonaf len na podklade pisomneho dodatku 
k jednotlivej objednavke, podpisaneho gtatutarnym zastupcom Objednavatera. Po2iadavku na 
na iac prace alebo zmenu kvality jednotlivej opravy predlo21 Objednavater Zhotoviterovi 
pis nine a/alebo prostrednictvom e-mailu, na podklade eoho Zhotoviter do troth (3) dni 
vy otovi a Objednavaterovi odovzda cenovit ponuku s dopadom na celkov)", termin realizacie 
op avy. V pripade dohody o cene a termine vystavi Objednavater dodatok k objednavke. 
V ripade,'ie v dodatku k objednivke nebude vyriegena otazka zmeny terrninu opravy, ma sa 
za to,e terrain opravy ostava nezmeneq. Skutoenosf, ie sa Objednavater a Zhotoviter 
ne oiu dohodnuf na cene naviac prac a vftonov, neopraviiuje Zhotovitera spomalif prace, 
ale o odoprief 2iadane vftony. V pripade, 2e Zhotoviter vykona naviac price v rozpore 

s 	ggie uvedenkm, narok na ich zaplatenie mu nevznika a ma sa za to,'ie cena za ich 
vy onanie je ui zahrnuta v cene jednotlivej opravy. V pripade, ie Objednavater vyzve 
Zhtovitera na ich odstranenie, je Zhotoviter povinq ich bezodplatrte odstrartif. i 

6.16 Objednavater je opravnemi bez ohTadu na gtadium rozpracovanosti opravy odobraf 
Z1 toviterovi easf opravy alebo cela opravu v pripade, Ze je z postupu prac Zhotovitera pri 
opxave, finaneneho alebo skutkoveho stavu zrejme, le Thotoviter nebude schopm'r opravu 
zh tovif riadne a yeas. V takom pripade je Objednavater opravner4r zadaf opravu alebo 
od brat easf tretej osobe, prieom sa notoviter zavazuje znagaf gkodu, ktora tkm 
Obrdnavaterovi vznikne. Za gkodu sa okrem ineho, pre odstranenie pochybnosti, povaiuje aj 
rozdiel medzi cenou opravy alebo easti podra tejto Zmluvy, resp. eiastkoN/rch zmluv 

uzavretej4Tch so Zhotoviterom a cenou opravy dohodnutou s novo ureel#m zhotoviterom, a to 
bez ohradu na vcrgku ceny dohodnutej s novo ureenSrm zhotoviterom. Objednavater ma v takom 
pripade aj narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo v3igke 10% z ceny odobratej opravy alebo jej 

eas •t vratane DPH. Ty'un rue je dotkrtuiST narok Objednavatera na nahradu gkody v celom 

roz ahu. 

6.17 Ak bude predmetom opravy, resp. 147sledkom einnosti Zhotovitera akakorvek dokumentacia 
a tato bude predmetom autorskopravnej ochrany v zmysle prislug'nej legislativy, zavazuje sa 
Zhotoviter zabezpeeif, e od okamihu jej odovzdania Objednavaterovi, bude opravnem'r s nou 
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nakladaf akyrmkorvek sposobom, a taktiei bude opravnertyr udelif ObjechIcavaterovi 

(sub)licenciu. Vygie uvedene je Zhotoviter povinnyr Objednavaterovi kedy 

poiiadanie bezodkladne preukazaf. Thotoviter tYrmto zaroven uderuje Objedr  

s liCinnosfou odovzdania akejkorvek dokumentacie Zhotovitera Objednavaterovi, su 

tvek na 

avaterovi, 

Lilas na jej 

  

pouiitie a spracovanie akyrmkorvek sposobom. Zhotoviter uderuje hit) licenciu ako Ihradrul a 

neobmedzenn. Objednavater je opravnenyr udelif tretej osobe sahlas na pouiitie dokrentacie 

Zhotovitera v rozsahu udelenej licencie v zmysle uvedeneho. Objednavater je tie pravnenyr 

licenciu zmluvou postupif na tretiu osobu. Odmena za taknto licenciu, resp. a sdhlas 

k udeleniu sublicencie, je u zahrnuta v cene jednotlivej opravy. 

6.18 V pripade, e sa na Zhotovitera vzfahuje povinnosf registracie v registri partnerov verejneho 

sektora v zmysle zakona C. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejneho sektora o zmene 

a dopineni niektoryrch zakonov (d'alej aj „ZRPVS"), Zhotoviter vyhlasuje, e si pred odpisom 

tejto Zmluvy spinil povinnosf registracie do registra partnerov verejneho sektor v zmysle 

ZRPVS, o preukazuje vyrpisom z tohto registra v prilohe C. 5 tejto Zmluvy. I sa toto 

vyhlasenie ukiie ako nepravdive alebo sa takyrmto stane v priebehu trvania tejts Zmluvy, 

vznika Objednavaterovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vYr5ke 10 % z cen vgetkYrch 

°pray zrealizovanyrch podra tejto Zmluvy vratane DPH. Objednavater je tie 2 pravnenyr 

odstiipif od tejto Zmluvy, resp. Objednavater nie je v omegkani s poskytovanim pin nia podra 

tejto Zmluvy Ci iSastkovyrch zmhav v pripadoch, ked je tak opravnenyr urobif v zmysle ZRPVS. 

V pripade, e povinnosf registracie v registri partnerov verejneho sektora v zmysle FRPVS  sa 

vzfahuje aj na subdodavaterov Zhotovitera, je Zhotoviter povinnyr zabezpeCif, aby boli tieto 

subjekty v uvedenom registri zapisane u pred vstupom do zmluvneho vfzfahu so 

Zhotoviterom a tento zapis trval minimalne poCas trvania ich zmluvrteho 	fahu so 

Zhotoviterom, inak vznika Objednavaterovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty v vyrgle 10 

% z ceny vgetkyrch oprav zrealizovanyrch podra tejto Zmluvy vratane DPH. 

6.19 Zhotoviter je povinnyr viesf dennik °pray vykonanyrch pre Objednavatera. Zh toviter je 

povinnYr viesf dennik odo dna uzavretia tejto Zmluvy nepretriite. Vedenie dennika s konCi po 

skonCeni trvania tejto Zmluvy. Dennik uchova Zhotoviter najmenej do uplynutia I ehoty na 

uplatnenie pray zo zodpovednosti za vady oprav. Denne zaznamy do dennik zapisuje 

opravnenyr pracovnik Zhotovitera a pripadne zastupca Objednivatera. Zodpovedn ' zastupca 

Zhotovitera je povinnyr predloiif zastupcovi Objednavatera dennyr ziznam najnes r raz do 

tyridna na podpis. Zastupca Zapisy do dennika, ako aj jeho kontrolu moiu vykonava d'alej iba 

osoby na to urCene osobitnin poverenim Zmluvnyrch shin a organmi §tatn spravy. 

Objednavater ma pravo kedykorvek nahliadaf do dennika a robif don zapisy. 

Minirnalnym obsahom dennika bude: 

a/ datum, 

c/ poet zamestnancov Zhotovitera podierajlicich sa na oprave, 

d/ popis prac, 

e/ mimoriadne udalosti, 

f/ oznamenie o pricach, ktore majti byf d'alkm postupom zakryte, 

g/ oznamenie o odstranenf nedostatkov zistenyrch Objednavaterom a pod.. 

Zapisy v demiku nie sü sposobile zmenif obsah zmluvou dojednanYrch pray a • ovinnosti 
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0 jednavaterom vgak neznamena, e Zhotoviter me je v omegkani s pinenim si svojich 
p. 	osti v zmysle Zmluvy a Ziastkovych zmhav. 

7.7 	4 otoviter je povinny odovzdaf Objednavaterovi opravu/opravene vozidlo bez akychkorvek 
va • a nedorobkov. Uvedene nerna vplyv na pravo Objednavatera prevziaf opravene vozidlo aj 
v irIpade vyskytu vad a nedorobkov nebraniacich uiivaniu vozidla. V takom pripade sa 
po innosf atotovitera vykonaf opravu povaiuje za sp1nen a &tom odstranenia Arad 
a edorobkov uvedenych v preberacom protokole, prfeom ich odstranenie musi byt' pisomne 
po 	dene Objednavaterom. Protokol o odovzdani a prevzati opraveneho vozidla musi 
ob ahovaf najma tieto uclaje: 
- za adne udaje o vozidle a oprave, 
- zh dnotenie akosti vykonanej opravy, 
- su is zistenych vad a nedorobkov, 
- leh ty na odstranenie vad a nedorobkov, 
- zo nam odovzdanych dokladov, 

- pr hlasenie stran o torn, ie Zhotoviter opravene vozidlo odovzdava a Objednavater toto 
pre rá, 
- poi pisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran, 
- te in splatnosti zadrineho a jeho zadrinit iHastku v EUR (ak sa uplatiluje). 

Podmienkou odovzdania a prevzatia opraveneho vozidla je uspegne vykonanie vgetkych sktigok 
predpisanych prislugnymi pravnymi predpismi, ktore uskutoati Zhotoviter na vlastne naklady. 
Prot koly o vysledku skitgok, ako aj vgetky doklady potrebne k riadnemu uiivaniu vozidla 
prip avi Zhotoviter najneskor ku dim jeho odovzdania a prevzatia. 

7.8 Zml vne strany sa dohodli na tom, ie Zhotoviter je povinny si pri kaidom odovzdani opravy 
prey 	totoinosf osoby preberajucej vozidlo za Objednavatera. Ak Zhotoviter vyulije na 
odo zdanie opraveneho vozidla prepravcu, je povinny zabezpeCif spinenie tejto povinnosti 
prep avcom. Vgetky nasledky nespinenia tejto povinnosti Zhotoviterom stihaja vyluC'ne jeho 

sam ho. Poldar si Zhotoviter starostlivo nepreveri osobu preberajlicu vozidlo za Objednavatera, 

zod • oveda za vgetky gkody s tyln stavisiace. Preverenim totoinosti sa rozumie najma, nie vgak 
vy'lu e, porovnanie totoinosti osoby uft'enej Objednavaterom na objednavke a/alebo osoby 
uft'e ej ako kontaktna osoba na tejto Zmluve s dokladmi totoinosti takejto osoby, prkom za 

dokl d totoinosti sa povaiuje iba platny obaansky preukaz, vodkskY preukaz, pas alebo 
bny preukaz s fotografiou dotknutej osoby. 

tlanok VIII. 
NebezpeCenstvo gkody 

8.1 Zh 
a/a 
zb 
ale 

Ne 

II 

, 

toviter zodpovedi za gkodu, ktorit sp8sobi pri poskytovani pinenia Objednavaterovi 
ebo tretim osobam, a to v celom rozsahu. Tejto zodpovednosti sa nemoie atotoviter nijako 
'f. ZhotoviteT zaroveli zodpovecla aj za gkodu na veciach, sposobena ich stratou, znkenim 

pogkodenim, ktore prevzal od Objednavatera za ikelom pinenia tejto Zmluvy. 

zpe&nstvo gkody na opravovanom vozidle prechadza na Objednavatera a momentom 
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protokolarneho prevzatia takehoto vozidla Objednavaterom bez vad a ne orobkov. 
Objednavater poCas opravy nestraca vlastnicke i uiivacie pray° k opravovanem vozidlu. 
Jednotlive materialy a sdelastky sa ich zabudovavanim stavajd jeho saCasfou. 

8.2 	Zhotoviter je povinny o vyskyte akejkorvek Akodovej udalosti alebo hroziacej 5kody o vzfahu 

k opravovanemu vozidlu Objednavatera obratom pisomne vyrozumief. 

8.3 	Nahradza sa cela sposobena ujma v peniazoc.h ako aj pripadny ugly zisk sposobeny ongenim 

akejkorvek povinnosti zo strany Zhotovitera. 

tlanok IX. 

Doba trvania zmluvy, odstUpenie od zmluvy a sankcie 

9.1 	Tato zmluva sa uzatvara na dobu uratd, a to na dva (2) roky odo dna jej tkinnos alebo do 
vy6erpania finanaleho limitu zakazky, ktory je vo vygke 2.500,- €, podra toho, ktor z tychto 
dvoch skutoCnosti nastane sk8r. Zmluvne strany sa dohodli na torn, ie finane'ny lim zakazky 
je maximalny celkovy objem den °pray (vratane DPH) postupne objednivany , pri6om 
hladinu objemu tychto °pray je Zhotoviter povinny priebeine sledovaf a piso i e zaslaf 
informaciu Objednivaterovi o aktualnej Nadine celkoveho objemu dodavok od ü 	osti tejto 

zmluvy na poiladanie, inak vidy k 30.06 a 31.12. beineho roka. 

9.2 	Objednavater je opravneny od tejto Zmluvy alebo od elastkovych zmIdv odstupif zo z onnych 

davodov, ako aj z deivodov uvedenYch v tejto Zmluve, a to pisomne formou do ordeenej 
zasielky zaslanej Thotoviterovi kedykorvek po tom,o sa o dovode na odstdpenie do edel. 

9.3 Zmluvne strany sa dohodli na torn, e pray° odstdpif od Zmluvy ci od je.1 otlivych 

aastkovych zmitiv vznilth Objednavaterovi okrem zakonnych davodov aj v nag dovnYch 
pripadoch: 

nepravdivosf a/alebo netipinosf akehokorvek vyhlasenia Zhotovitera a/alebo • orugenie 
povinnosti Zhotovitera podra tejto Zmluvy i jednotlivej 6iastkovej zmluvy, 
nekvalitne poskytovanie alebo poskytnutie pinenia zo strany Zhotovitera, 
omeAkanie s poskytnutim pinenia zo strany Zhotovitera, vratane nedodriania • neexteho 
terminu jednotlivej opravy a/alebo akehokorvek 6iastkoveho terminu podra tejto 	luvy Ci 
Ziastkovych zmItiv alebo odsdhlaseneho harmonogramu, 
nadobudne pravoplatnosf rozhodnutie, ktorym %id uzna Zhotovitera alebo jeho tatutarny 
organ za vinneho z trestneho 6inu bezprostredne sdvisiaceho s jeho 6innosfou, 
Zhotoviter stratil opravnenie na vykonavanie &nnosti podra tejto Zmluvy, 
podanim navrhu na vyhlasenie konkurzu na rnajetok Zhotovitera alebo na vyp acovanie 
re§trukturaliza&reho posudku alebo vstupom Zhotovitera do likvidacie alebo mazom 
Thotovitera z Obchodneho registra alebo v pripade jeho zlir&nia s inym subjekto 
Zhotoviter poveri jednotlivymi opravami alebo ich 6asti tretiu osobu be sdhlasu 
Objednavatera, 

v d'agich pripadoch ustanovenych touto Zmluvou, v pripade podstatneho poru nia tejto 
Zmluvy. 
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9.4 Z luvne strany sa dohodli na torn, Ze kaida povirmosf Zhotovitera podra tejto Zmluvy je 

  

statna. 'I 

  

   

9.5 	0 sttipenim od zmluvy Zmluva zanika, ked prejav vole Objednavatera odshipif od zmluvy je 
do Zen), Zhotoviterovi, pokiar Objednavater neur& inak. Odstiipenim od zmluvy zanikajti 

tky prava a povinnosti start za zmluvy s tlankami ex nunc okrem prava na nahradu gkody, 
na zaplatenie zmluvrtej pokuty a pray a povinnosti, ktore podra zakona alebo ich charakteru 
m 	trvaf aj po skonZeni platnosti a tkinnosti tejto Zmluvy (napr. zakaz poshipif pohradavky 
tre ej osobe a pod.). 

9.6 V ripade, e tato Zmluva alebo jednotliva Clastkova zmluva zanikne odstilpenim zo strany 
'ednavatera, je Objednavater opravnem'r pinenie, ktore je predmetom tejto Zmluvy alebo 

j • otlivej eiastkovej zmluvy, zabezpeaf prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitera. 
✓ ripade, e takto vzniknute naklady buchi vy§§ie ako tie, ktore by bol Objednavater poviruVr 

adif Zhotoviterovi na podklade tejto Zmluvy i jednotlivej 6iastkovej zmluvy, takto 
v 	iknut3i rozdiel v nakladoch sa povaatje za gkodu, ktorej vznik zavinil Zhotoviter a ktoni je 
po inr13'7Objednavaterovi uhradie. Zmluvrte strany sa dohodli na tom, e ak clojde k odsbapeniu 
od tejto Zmluvy alebo jednotlivej Z'iastkovej zmluvy pred ti m, ako bude vykonarta ski:Aka 

C'nosti opravovaneho vozidla, Zhotoviterovi nevznika pray° na iadne pinenie, nakorko 
v tky naklady na Cirmosti do tohto 'asu maga sam Zhotoviter vo vlastrtej reiii. 

9.7 	V ripade odshapenia od Zmluvy alebo jednotlivSich 6iastkov3ich zmlitv z dovodov na strane 
Zh • tovitera, resp. v pripade pred&sneho skonZenia Zmluvy alebo jednotliv3ich Eiastkovfth 
zi 	z akehokorvek clovodu, je Objednavater povinm'i zaplatif Zhotoviterovi len cenu oprav 
v r zsahu Objednavaterom prevzaq'Tch pi-6c a doclavok materialu a technologii bez 
p 	eraneho zisku. atotoviter je zaroveri povinm'r v pripade, e k odstupeniu doglo z clOvodov 
na trarte Zhotovitera, zaplatif Objednavaterovi zmluvrth pokutu vo v)gke 5 % z ceny vktlqrch 

op iv realizovam'rch podra tejto Zmluvy vratane DPH. Zhotoviter zaroven vrati 
Ob ednavaterovi preplatok na cene oprav za nespotrebovane dodavky a price, a to 
b odIdadne na NTrzvu Objednavatera. Zaroveri je atotoviter povinn3.7 nahradif 
Ob ednavaterovi Akodu a preukazaterne zidrgerte niklady, ktore mu vzniknit predfienim lehoty 
rea izacie °pray, sp8sobene jeho odstapenim od Zmluvy, resp. odobratim Zasti v3ikonov a 
na edn3'7m zadanim realizacie oprav inemu zhotoviterovi, resp. jeho doteraj§hni 'cinnosfami 
a 1.1 nevyhnutnou napravou. 

ripade ome§kania s alqrmkorvek dohodnuqrm termirtom na poskytnutie pinenia, vratane 
ikov, vznika Objednavaterovi narok na zmluvnti pokutu vo vke 0,5 % z ceny jednotlivej 
navky vratarte DPH za kaid3'r den omegkania so spinenim zavazku Zhotovitera. Zmluvrte 

y sa dohodli pre pripad poruknia povinnosti Zhotovitera podra bodu 6.11 tejto Zmluvy na 
I uvnej pokute vo vf4ke 5.000,- za kaide jednotlive poruAenie tejto povinnosti, a to aj 

9.8 V 
ml 
obj 

str 

op kovane. 

9.9 	V ripade, e Zhotoviter neodstrani reklamovarni vadu, ktorl vznilda po'eas realizacie opravy 
ale o vznilda poCas trvania zarti&tej doby, vznika Objednavaterovi voiti Zhotoviterovi narok na 
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pracovných dní, ktori mu je Zhotoviteľ povinný poskytnúť.

Článok x.
Domčovanie



odtnietla prevziať.

Článok xl.
Záverečné ustanovenia

11.3



Zmluvou

charakteru, a to v žiadnom rozsahu.



11.14 	zo zrnluvn3'rch stran vyhlasuje, je pine sposobila a opravnena na tento pravny ikon, 
nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahuia jej slobocina, vainu, 

Cita a zrozumiternit vat', prejavena bez tiesne alebo napadne nellhodnylch podmienok. 

11.15 Z uvrta strana berie na vedomie, 	v savislosti so spractivanim osobqch adajov a/alebo 
o obmich adajov e-lenov gtatutarneho organu, spoloe'nikov/akcionarov, zamestnancov 
a overemich °sob druhej zmluvnej strany je viazana povinnosfou mle'anlivosti v salade s a. 
9 nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprfla 2016 o ochrane 
f 	°sob pri spracavani osobny'rch adajov a o vornom pohybe talqrchto adajov, ktor3im 
s zruguje smernica 95/46/ES (vgeobecne nariadenie o ochrane tidajov) (d'alej len „Nariadenie") 
a 	t. § 79 zakona 18/2018 Z. z. o ochrane osobm'rch Uclajov a o zmene a dopineni niektorfth 
z konov v zneni neskorgich predpisov (cralej len „Zakon"). Zachovavaf mle'anlivosf podra 
to to bodu Zmluvy 	povinni aj jej zamestnanci, jej gtatutarni zastupcovia, elenovia jej 
gt tutameho organu, kontaktne osoby ako aj ostatne osoby, ktore prichadzaja akSrmkorvek 
s Osobom do kontaktu s osobrtSrmi adajmi. Povinnosf podra tohto bodu Zrnluvy nacralej trva 
aj po zaniku Zmluvy bez obmedzenia, &If zmluvrta strana berie na vedomie a nema voei tomu 
• dne v3'rhrady. Zmluvna strana sa zavazuje vopred poueif vgetky osoby podra tohto bodu 

uvy o povinnosti zachovavaf mreardivosf, a to aj po ziniku ich pravneho vzfahu k 
z 	uvnej strane, a o rizikach a narokoch spojemich s porugenim tejto povinnosti. 

11.16 Z uvna strana berie na vedomie, druha zmluvna strana spractiva jej osobne Udaje, osobne 
u aje Zlenov jej gtatutarneho organu, gtatutarnych zastupcov, kontaktm'rc.h osob a jej 

estnancov v nevyhnutnom rozsahu na Ue'el pinenia podra tejto Zmluvy. Zmluvna strana 
z oven vyhlasuje, osoby podra prvej vety tohto bodu boilpoue'ene o ich pravach v oblasti 
o any osobm'rch ticlajov a povinnosti zachovavaf mreanlivosf, 	potvrdzuje svojim 
p. • pisom. 

11.17 Z luvne strany vyhlasuja, 	sit oboznamene s Naria denim, Zakonom ako aj ostatmimi 
p vnymi predpismi v oblasti ochrany osobmich Udajov, 'eo potvrdzujU svojim podpisom. 

11.18 	uvne strany vyhlasuia, 	prijali naleiite organizae'ne a technicke opatrenia na 
za zpee'enie ochrany osobnyrch adajov, a to najma pred ich zneuiitim, znie'enim alebo stratou 
a 	korvek sposobom. 

11.19 Z luvne strany zhodne vyhlasuja, si tato Zmluvu pozorne preatali, jej obsahu porozumeli 
a a znak ich sahlasu so vgetk3'rmi jej ustanoveniami ju podpisuja. 

11.20 T ' o Zmluva je vyhotovena v troch (3) rovnopisoch, prie'om Objednavater obdrii po d voch (2) 
otoveniach a Zhotoviter obdrif po jednom (1) vyhotoveni. 

NenddeliternYmi prilohami tejto zmluvy  
Potyrdenia, doklady a zoznamy preukazujiice odbornii sposobilosf 

a personalne, technicke a materialne zabezpeCenie Zhotovitera 
Pritoha C. 2: 	Opis motorovych vozidiel Objednavatera 

Priloha e. 1: 
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Priloha C. 3: 	Potvrdenie o uzavretom poisteni Zhotovitera 

Priloha C. 4: 	Cenova ponuka Zhotovitera zo Ho  24..  0.22Pnloha  C. 1 k vijizve, 

Priloha C. 5: 	Cenova ponuka Zhotovitera zo dila 2ca'-zp  • - 	nloha C. 2 k vftve 

Priloha C. 6: 	V3'rpis z registra partnerov verejneho sektora 

Zmluvria strana: 
EKO - podnik verejnoprospegnkch Ouija) 

zast: JUDr. Daniel Hulin, 
poveren3', vftonom funkcie riaditera 

Zmluvrta strana: 

TopKarMoto SK s.r.o. 
zast: Norbert Havran 
osoba poverena zastupovanim spoloCnosti 

	  dna] 	 3  
odtlaCok peCiatIcy a podpis I 

Trnava, dria 02.01.2023 
odtlyok peCiatky a podpis 
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CIRAD PRE VEREJNE OBSTARAVANIE 
Ru2ova dolina 10, P. 0. BOX 98, 820 05 Bratislava 

VYPIS ZO ZOZNAMU HOSPODARSKYCH SUBJEKTOV 

podia § 157 zakona e. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani 80 zmene a dopineni niektorych 

zakonov 

Obchodne meno/Nazov: 	 TopKarMoto SK s.r.o. 

Sidlo/Miesto podnikania: Bulharska 42 
917 01 Trnava 

Ida 	 35930969 

Zoznam osob: 

Registraene dislo: 

Platnost' zapisu od: 

Platnost' zapisu do: 

Statutarny organ: Pavel LipenskY 

2020/04-PO-F2739 

08. 04. 2020 

08. 04. 2023 

Datum zmeny Odajov: 

Sposob konania: 

Za spoloonosi kona konatel' samostatne. Za spoloonost podpisuje konatel' samostatne tak, 2e 
k vytlaeenernu alebo napisanernu obchodnemu menu spoloenosti a poznamke konatel' pripoji 
svoj vlastnorueny podpis podia podpisoveho vzoru. 

Predmet podnikania: 

- kOpa tovaru za ueelom jeho predaja koneenemu spotrebitel'ovi (maloobchod) alebo za i eIom 
jeho predaja inym prevadzkovaterom 2ivnosti (vel'koobchod) v rozsahu vol'nej 2ivnosti, 
- poskytovanie sluZieb pre pornohospodarsku vyrobu, bez veterinarnych slu2ieb. 
- sprostredkovaterska einnost' v oblasti obchodu, vyroby a slu2ieb v rozsahu vol'nej 2ivnosti, 
- poskytovanie slu2ieb pracovnymi strojmi a zariadeniami, 
- oprava pracovnych strojov - pol'nohospodarskych a lesnych 

Zoznam dokladov podia § 32 ods. 2, ktorymi hospodarsky subjekt preukazal spinenie 
podmienok adasti tYkajacich sa osobneho postavenia 

Podmienka 
Odasti podl'a 
§ 32 ods. 1 

Druh dokladu Vydal/a 
Datum 
vydania 

disk) dokladu 

§32 ods. 1 a) 
qpis z Registra trestov 
pre pravnick0 osobu 

Register trestov 
Generalnej prokuratury 
Slovenskej re 	bl.k pu 	i 	st, 
Kvetna 13, 
814 23 Bratislava 

07. 04. 2020 - 

qpis z registra trestov 
pre Pavel Lipenskj, 

Register trestov 
Oeskej republikv 
Soudni 1,

' 	'' 

140 66 Praha 4, 
Oeska republika 

25. 02. 2020 

I 

302806776 
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§32 ods. 1 d) 
potvrdenie sOdu 
(konkurz) 

Okresny ski Trnava. 
Hlavna O. 49, 
917 83 Trnava 

26. 03. 2020 Kp 540/2020 

potvrdenie sOdu 
(likvidacia) 

Okresny sud Trnava, 
Hlavna O. 49, 
917 83 Trnava 

01. 03. 2020 
78NcOR/17481/ 
2020 

potvrdenie sOdu 
(re§trukturalizacia) 

Okresny sud Trnava, 
Hlavna O. 49, 
917 83 Trnava 

26. 03. 2020 Kp 540/2020 

§32 oi:Is. 1 e) 
I 

Odpis registrovaneho 
subjektu z registra 
pravnickych osbb 
a podnikatel'ov 

tatisticky Orad 
Slovenskej republiky, 
MiletiOova 3, 
824 67 Bratislava 

07. 04 . 2020 
RPO- 
349618/2020 

§32 ods. 1 f) testne vyhlasenie 30. 03. 2020 - 

.  § 32 ods 1 
C) 

potvrdenie z evidencie 
danovych nedoplatkov 
z IS FS SR 

Finanene riaditel'stvo SR , 
Lazovna 63, 
974 01 Banska Bystrica 

07. 04. 2020 - 

§ 32 ods. 1 
) 

potvrdenie o neevidencii 
pohl'adavok 
po splatnosti 
na poistnom na verejne 
zdravotne poistenie 
z IS ZP 

V§eobecna zdravotna 
poistovria, as., 
Panonska cesta 2, 
851 04 Bratislava 

07. 04. 2020 322277 

potvrdenie o neevidencii 
pohl'adavok 
po splatnosti 
na poistnom na verejne 
zdravotne poistenie 
z IS ZP 

Union zdravotna 
poistovna a. s., 
Pohraniena 21, 
945 01 Komarno 

07. 04 2020 

potvrdenie o neevidencii 
pohradavok 
po splatnosti 
na poistnom na verejne 
zdravotne poistenie 
z IS ZP 

Dovera zdravotna 
poistovna, a.s. , 
Einsteinova 25, 
851 01 Bratislava 

07. 04. 2020 
ODV39EC90A8 
BBCF4 

potvrdenie 
o neevidovanych 
nedoplatkoch 
na poistnom na socialne 
poistenie z IS SP 

Socialna poistovna, a. s., 
Castredie, 
Ul. 29. augusta 8 a 10 , 
813 63 Bratislava 

07. 04. 2020 
28a89ab24235- 
4af4-947a-
d2f0aa862121 
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1 

li'' 	1.1ilIcellIN  

/
II 111111. WI It 

VerejnY obstar6vater: 

EKO - podnik verejnoprospeSnirch sIuieb 

Halagova 20, 832 90 Bratislava 

tichadzad: TopKarMoto SK s.r.o. 

Bulltarska 42 

9170! TRNAVA 

ICO: 	35 930 969 

Prfloha t. 5 	Zoznam vozidiel zakazky s nkvom „Opravy vozidiel EKO — podniku VPS - nakladne 
vozidle 

Opravy nakladmich vozidiel 

Opravy pre vozidla Multicar 4x4, nad 3,5t 

VIN: WMU2M 	 ., WMU2M 	 ;, WMU2M31 

WMU2M31 	 , WMU2M30 

Opravy pre vozidla Reform Muli: T10X, nad 3,5t 

VIN: VAR21- 	
_ _ 

Opravy pre vozidla Bucher: CityCat 

VIN: TEB50( 

Opravy pre vozidla Deutz-Fahr: Agroplus 77, nad 3,5t 

VIN: D10571 

Opravy pre vozidla ISUZU nad 3,5t 

VIN: JAANPR 



_ Union_poistovriara..s.,_Karadiiaova-10,-813-60-Bratislava-1,--Slovenska republika- -- 
1O0: 31322051 DIC: 2020800353 

zapisana v Obchodnom registri Okresneho sOdu Bratislava 1, odd. Sa, vi. 6. 383/B 
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX 

(d'alej len „poistovater) 
a 

TopKarMoto SK s.r.o., Bulharska 42, 917 01 Trnava 
ICO: 35930969 / DIC: 2021998792 

zapisana v Obchodnom registri Okresneho sOdu Trnava, odd. Sro, vi. 6. 43685/T 
SK NACE: 46620 

IBAN: SK75 7500 0000 0040 0228 5917, BIC: CEKOSKBX 
(cfalej ten „poistnik a poisten) 

III131111111111111111 III 111111111111 II 

Oki() poistnej zmluvy 

Poistovna POISTNA ZMLUVA 

Poistenie zodpovednosti za kodu 

uzavierajti podia § 788 a nasl. Obeianskeho zakonnfka 6.40/1964 Zb., v znenf neskor§i 
dopinkov 

poistnii zmluvu o poisteni zodpovednosti za 'kodu 

Poistna doba: 	od 01.06.2019 na dobu neuroit0 
Poistne obdobia: od 01.06. do 31.05. nasledujikeho kalendarneho roka 

east" I. 
Poistenie vgeobecnej zodpovednosti za kodu 

h zmien a 

Pre toto poistenie platia: 
• V6eobecne poistne podmienky poistenia zodpovednosti VPPZ/1018 (d'alej len „VPPZ") 
• Osobitne dojednania pre poistenie vt- eobecnej zodpovednosti za §kodu ODZ-VZ/1018 (d'alej len 

,,00Z-VZ"), 
ktore su priloiene k tejto poistnej zmluve a tvoria jej neoddelitein0 sO6ast. 

Poistene ainnosti poistenie podia tejto easti zmluvy sa veahuje na oinnosti poisteneho uvedene vo 
Vypise z Obchodneho registra 

Obrat z poistencrch 
ainnosti 

1.398.158,00 € 

Ozemna platnost' 
poistenia 

Slovenska republika 

Limit poistneho 
pinenia — poistna 
suma 

za jednu a v'Setky poistne udalosti potas jedneho poistneho obdobia 

Zakladnir rozsah poistenia 
Poistna suma Spolutleast Roane poistne 

s dariou 

VS'eobecna zodpovednost za §kodu 20000000€ 10000€ 463.40€ 

Pripoistenia k zakladnemu rozsahu Sublimit Spoluireasr Roane poistne 
s dariou 

Veci prevzate - motorove vozidla 100.000,00 € 10%, min. 250,00€ 5432€ 
Cudzie hnuteine veci 50.000,00 € 10%, min.100,00 € 51,09 € 
Roane poistne s dariou spolu 568,81 € 
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Zvlagtne dojednania 

1. V sulade s ustanovenim 61. 11 ods. 3 VPPZ sa dojednava, 2e poistenie sa nevzfahuje na 
zodpovednost za §kodu spbsobenu zasahom do prova na ochranu osobnosti, aline naklady vzniknute 
v dosledku existencie nemajetkovej ujmy. 

2. Pre predmet poistenia podia 61. 3 ads. 1 pism. c) a d) ODZ-VZ sa odchylne dojednava spolutioast vo 
vY.Ske 2000, 	€. 

Pripoisterile veci prevzatjich — motorove vozidla 
1. V sUIae s ustanovenim 61. 5 ods. 3. pism. a) ODZ-VZ sa dojednava, 2e poistenie sa vztahuje aj na 

zodpovednost poisteneho za po.Skodenie alebo zniaenie vozidiel, ktore poistenY prevzal na: 
a) opravu, 
b) Odr2bu, 
C) predaj, 
d) vykonanie STK (technicka kontrola), EK (emisna kontrola) a overovanie originality, 
e) vykonanie ainnosti odtahovej sluiby. 

2. Fri prevzati vozidla na opravu, Ocirlbu, predaj alebo odtah je poisteny povinny vyhotovit pred 
prevzatfm vozidla zapis z obhliadky / protokol o prevzatf resp. odovzdani, v ktorom uvedie stay vozidla 
a jeho pripadne pogkodenie. Zapis z obhliadky / protokol a prevzati musf bye podpisany poistenym, 
v pripade prevzatia vozidla na predaj, aj vlastnikom vozidla. 

3. Predloienie zapisu z obhliadky pri prevzati vozidla / protokolu o prevzati je podmienkou poskytnutia 
poistneho pinenia. 

4. 	Fri prevzatf motoroveho vozidla na opravu a/alebo Udribu sa poistenie vzfahuje aj na'Skodu vzniknutO 
pri skutobnej jazde na motorovom vozidle, na ktorom bola oprava a/alebo Licfr2ba vykonana. 
Za skiitobnii jazdu sa pova2uje len jazda vykonane na prfkaz alebo povolenie na vykonanie sku§obnej 
jazdy podpfsane kompetentnym zamestnancom, s konkretnym uvedenfm trasy, na ktorej sa ma jazda 
vykonat. Za sktiSobnti jazdu sa nepova2uje jazda vykonana inou osobou ako je zamestnanec 
poisteneho. Predpokladom poskytnutia poistneho pinenia je predlo2enie policajnej spravy o dopravnej 
nehode. 

5. Poistenie sa neveahuje na zodpovednost za po§kodenie, znidenie a stratu osobnych veci 
pokodeneho. 

6. Pre subjekty vykonavajuce odtahovu sluibu, sa poistenie nevztahuje ani na zodpovednost 
poisteneho za•Skody spOsobene opotrebovanim afebo funkenymi poruchami na prepravovanych 
vozidlech, ktore v base prevzatia vozidla na odtah neboli zjavne. 

7. Ak je sublimit pre toto pripoistenie vy§gi ako 35.000,00 €, dojednava sa sublimit poistneho pinenia na 
jedno nriotorove vozidlo vo vY§ke 35.000,00 €. 

Pripoistenie cudzich hnutel'nj(ch veal 
1. V Wade s ustanovenim I. 5 ods. 3 pism. b) ODZ-VZ sa dojednava, 2e poistenie sa vztahuje aj na 

zodpovednost poisteneho za po§kodenie alebo znibenie cudzich hnuteinych veci, ktore boli 
poistenernu po2ibane alebo ich Li2iva na zeklade zmluvy. 

2. V sulade s ustanovenim al. 11 ods. 3 VPPZ, okrem vyluk uvedenych v 61. 11 VPPZ a 61. 5 ODZ-VZ, 
sa poistenie nad'alej neveahuje na: 
a) pogkodenie alebo znieenie cudzfch motorovych alebo nemotorovych vozidiel s EOV, ktore boli 

poistenemu po2i6ane, alebo ich u2iva na zaklade zmluvy, 
b) zodpovednost poisteneho za stratu cudzich hnuternych veci. 

Druh poistneho be2ne 
Frekvencia platenia rocne 

Poistne s dahou v poistnom obdobi 568,81 € 

Datum splatnosti 01 06 	prfslu§neho kalendarneho roka 

Prve poistne zaplatene bezhotovostne 

Druh aviza poStova pouka2ka 

Ucet pre uhradu SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX 

Variabilny symbol 11:.,  
Dan z poistenia vo vke 8% bola aplikovane v zmysle zakona 6. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o 
zmene a dopineni niektorych zakonov Ciainneho ad 01.01.2019. 
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Zavereene dojednania 
1. Prava a povinnosti poisteneho, poistnika a poistovatefa su upravene vo vye uvedenych 

V§eobecnych poistnYch podmienkach a osobitnych dojednaniach, prieom tieto tvoria n oddelitern0 

sueast poistnej zmluvy. 	 _ . _  	_ _ 	 
2. Poisteny svojim podpisom potvrdzuje, 2e poistovater je opravnenY podas trvania poistenia poskytovat 

tretim osoloam informacie o platnosti tejto poistnej zmluvy ako aj informacie o poistnej zmluve 
v rozsahu — Obchodne meno poisteneho, adresa poisteneho, IO0 poisteneho, Oislo poistnej zmluvy, 
poistnY produkt, poistna suma, zoznam vozidiel padre prislunej prilohy tejto poistnej zmluvy a tie2 
informaciu o tihrade poistneho. 

3. PoistnIk svojim podpisom potvrdzuje, 2e: 
a) vt.etky nfrn vyie uvedene Odaje st Opine a pravdive, 
b) mu boll pred uzavretim poistnej zmluvy odovzdane: 

- vy§§ie uvedene poistne podmienky, 
- Informaeny dokument o poistnom produkte — Poistenie zodpovednosti za'Skodu, 
- Zakladne informacie o ochrane osobnych ticlajov pre dotknuttj osobu. 

4. Tato poistna zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pa jednom pre kaid0 zmluvriu tranu. 
5. Zmluvne strany vyhlasuju, 2e si Zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, 	obsah tejto 

Zmluvy zodpoveda ich slobodnej a va2nej yell, ju vlastnoruane podpisali. 

V Bratislay dfia 31.05.2019 V Bratislave diia 31.05.2019 
_ 

INGII 

4 

.stovater 
c. Jozef Vadkerty 
anaier odboru pod pory distribuonYch sieti 

poistnik/poist7 y 
Pavel Lipensky 
konatei 

Ofslo obchodnej zmluvy: 
Meno ziskatera: 	INSIA 
Oislo ziskatefa/panel: 
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Priloha 6. 2 

Verejm,% obstaravater: 
EKO - podnik verejnoprospegnirch sIuieb 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 

Navrh na pinenie kriterii 

k zadavaniu zakazky s nfzkou hodnotou (§ 117 ZVO &343/2015) 
o verejnom obstaritvanf a o zmene a dopinenf niektorS/ch zakonov v znenf neskor§fc 

predpisov 

Verefq obstarcivatei: 
EKO - podnik verejnoprospanfch slulieb, Halagova 20, 832 90 Bratislava 

Ncizov predmetu zeikazky: 
„Opravy vozidiel EKO — podniku VPS — ncikladne vozidlcinad 3,5 t." easf.. I 	 

Predkladci uchcidzao...TopKarMoto SK s.r.o., Bulharskti 42,917 01 Trnava 

Nazov: Top KarMoto SK s.r.o. 

Sidlo: Bulharska 42, 917 01 Trnava 

1CO: 35 930 969 

Kontaktna osoba: Norbert Havran 	 I 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Internetova adresa: w wv,.topkarrnoto.sk 

Jednotkova cena za vgetky 
vozidli a za servisne prace v 
EUR bez DPH 
podl'a: PrIlohy e. 1 — Cenova 
ponuka s jednotkovYmi cenami 

45.00 
, 

Jednotkova cena za vgetky 
vozidli a za servisni price v 
EUR $ DPH 
podl'a: Prilohy d. 1 — Cenova 
ponuka s jednotkovYmi cenami 

54,00 

, 
, 

Uchadzae prehlasuje, e sa v pinom rozsahu oboznamil s podmienkami Vyzvy na predkladanie 	Isom 
a gpecifikaciou predmetu obstaravania. Definovanytn podmienkam porozumel a s dodavkou tovaru za 'chto 
podmienok sahlasi. Uchadzad zaroven prehlasuje, e vgetky adaje uvedene v ponuke a doklady tvoriace nesse 
ponuky sU upine a pravdive. 
Zaroven vyhlasujem, le som/nie som platiterom DPH. 

Datum: 26.12.2022 
Miesto: Trnava 
Peeiatka, podpis gtatutarneho/spinomocneneho zastupcu: 
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WINS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA 

Stay aktualny k: 01.01.2023 

Cislo vlo2ky: 4307 

I. Partner verejneho sektora 

Obchodne meno : TopKarMoto SK s.r.o. 

Sidlo : 
a) Nazov ulice/verejneho priestranstva: Bulharska 

b) SCipisne/Orientadne aislo: 42 

c) Nazov obce: Trnava 

d) Psi: 91701 

e) ttat: Slovenska republika 

ICO: 35930969 

Pravna forma: Spoloonost s rueenim obmedzenym 

Platnost' : od: 19.01.2019 

Obchodne meno : 2iva SK s.r.o. 

Sidlo : 
a) Nazov ulice/verejneho priestranstva: Kolarovska cesta786 

b) Supisne/Orientadne dislo: 786 
C) Nazov obce: Zemianska Olea 

d) Ps: 94614 

e) ttat: Slovenska republika 

ICO: 35930969 

Pravna forma: Spoloenost s rueenim obmedzenym 

Platnost' : 01.02.2017 - 18.01.2019 

II. Opravnena osoba 

Obchodne meno: STANO a partneri s.r.o. 
Sidlo : 
a) Nazov ulice/verejneho priestranstva: Nam. 1. maja 
b) S6pisne/Orientaene aislo: 16 

c) Nazov obce: Bratislava - mestska east Stare Mesto 
d) Psa: 81106 

e) tat: Slovenska republika 

ICO : 36869571 

Platnost' : od: 19.05.2017 

III. Konedni uilvatelia vjthod 



Men0 : Pavel Lipensk9 

Sidlo : 
a) Nazov ulice/verejneho priestranstva: 
b) Supisne/Orientadne dislo: 
c) Nazov oboe: 
d) Ps: 56401 
e) ttat: Oeska republika 

Datum narodenia : 
Statna prislu§nost : eeska republika 
Verejny funkcionar : Nie 
Platnost : od: 19.05.2017 

IV. Verejni funkcionari 

Bez zaznamov. 

V. Oznamenie o overeni koneen9ch uiivaterov %/Plod 

Datum oznamenia : 02.01.2022 
Datum overenia : 02.01.2022 
Typ overenia : k 31. decembru kalendarneho roku 

VI. Udelene pokuty 

Bez zaznamov. 

VII. Kvalifikovanif podnet 

Bez zaznamov. 



SPLNOMOCNENIE 

Dolu podpisany Pavel Lipenskjf nan 
konater spoloenosti: 

TopKarMoto SK s.r.o. so sidlom: 
Bulharska 42 
917 01 TRNAVA 

160: 35 930 969 

Spinomocriujem zamestnanca spoloenosti 

Norberta Havrana bydliskom: 

zastupovanim spoloenosti TopKarMoto SK s.r.o. tykajOcich sa v§etkYch Okonov 
vyhlasenych zakaziek verejneho obstaravania. 
Toto spinomocnenie plati do odvolania 

•Pavel Liper 

Spinomocnenie prijimam: 

Norbert Havran 

TRNAVA, 14.01.2019 

TopKarMoto SK s.r.o. 
+421 905 878 439 

Bulharska 42 
917 01 Trnava 

www.topkarmoto.sk  

ItID: 35930969 
DPH: SK2021998792 

SpoloEnost: je zapisana 

na okresnom sude Nitra, 
oddiel: Sro, vIcaa Eislo: 16535/N 



0 vefeni - legaiizace 

RVine tsIo oveovaci knihy 023/2019 	  
OvN•uji, k 	  

Pavel Lipensk), narozen 

bydliki'm 56401 Zamberk. 

jeho2 (jejii) totoktost byla prokazana. 	  

tuto listinu pfede mnou vlastnoruene podepsal (a). 	  

V Letohrade dne 14.1.2019 

Mgr. Martina iuchodolova 

notatka 

ujem, ie tento odpis skJadajtici sa z 	 
( 	win) doslovne suhlasi s predlotem'rrn uliginiIo:n 
( 	 m), skladajticim sa z .y... 1isrov 

1de o odpis Cipiny.  Ria.,10110. 	V predloknej 

titine nie Ai iiadne zmeny, dopinky, vsuvky aJebo ikrty. 

j

Na 	pise neboli vykonane iiadne opravy nezhod 

prectl teno listinou. 

(No 	Zamkoch, dna 


