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

zakona 6. 343/2015 Z. 2.0 verejnorn obstaravani v zneni neskorgich predpisov, zakona 6. 18/1996 Z. 2.0 cenach v zneni 
neskorgich predpisov, zakona 6. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorgich predpisov a d'algich 

siivisiadch predpisov 

tlanok I. 
Zmluvne strany 

Nazov: 
so sidlom: 
zastapenY: 
ICO: 

DPH: 
bankove spojenie: 
&slo Utu (IBAN): 
e-mail adresa: 
(dalej aj „Objednivater") 

a 

Obchodne meno: 
Sidlo: 

gtatutarny zastupca: 
Registracia: 
Bankove spojenie: 
'eislo tu (IBAN): 
e-mail adresa: 

EKO - podrdk verejnoprospe§nkch slulieb 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 
JUDr. Daniel Hulin, povereny vykonom funkcie riaditefa 
00 491 870 
SK2020887022 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK04 5600 0000 0018 0570 7008 

Dvps.sk 

TopKarMoto SK s.r.o. 
Bulharska 42, 917 01 Trnava 
35 930 969 
Pavel LipenskY, konatef spoloalosti 
Obch. register Okresneho sadu Trnava, oddiel Sro, vloika 43685/T 

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

irmoto.sk  

(dalej aj „Zhotoviter" a spolu s Objednavaterom dalej aj „Zmluvne strany") 

uzatvaraja tato 

ramcovii zmluvu o dielo 

(d'alej len ako „Zmluva"). 

elanok II. 
tvodne ustanovenia 

2.1 	Objednivater je prispevkovou organizaciou zriadenou postupom podfa zakona 377/1990 
Zb. o hlavrtom meste Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni, v spojeni s 
uznesenim C`. 2/1990 z 2. zasadnutia Miestneho zastupiterstva mestskej Casti Bratislava - 
Nove mesto, konaneho dna 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       Zhotoviteľ  je  podnikateľom,  ktorý  vykonáva   svoju   podnikateľskú   činnosť  na  základe

príslušných  platných  a účinných  oprávnení  a povolení  (príloha  č.1),  ktoré  zi'skal  a bude
držať  vsúlade  sdotknutými  právnymi  predpismi,  ato  nielen  včase  podpisu,  ale  aj  v
časerealizácie   opráv   podľa   tejto   Zmluvy   ako   zmluvy   rámcovej   až   do   ich   úplného
dokončenia.  Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že má plnú spôsobilost' na právne úkony a v jeho
mene je  oprávnená konať osoba uvedená  záhlavi' tejto Zmluvy bez  obmedzenia.  Zároveň
Zhotoviteľ vyhlasuje, že má k dispozi'cii všetky potrebné podnikateľské a iné oprávnenia na

vykonanie opráv,  ku ktorým sa zaviazal touto Zmluvou ako zmluvou rámcovou, má voči
štátu  a tretím  osobám  splnené  všetky  zákonné  povinnosti  (daňové,  odvodové  a pod.)  a je

v takej ekonomickej, organizačnej a personálnej kondícii, že je sám schopný úspešne splniť

predmet    tejto    Zmluvy.     Zhotoviteľ    je    úspešn)h    uchádzačom    zákazky    zadanj
objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
riektorých   zákonov.    Ponuka   Zhotoviťeľa   bola   vyhodnotená    ako   najlepšia   vrámci

predmetného  verejného  obstarávania.  Rovnako  vyhlasuje,  že  mu  rie  sú  známe  žiadne
objekti'vne či subjektívne prekážky, pre ktoré by mohol riadne vykonanie opráv odmietnut'
alebo  tieto  nemohol  zrealizovať.  V prípade,  že  sa  preukáže,  že  2hotovíteľ  nebol  v čase

podpisu tejto zmluvy odbome spôsobilý alebo oprávnený na vykonanie opráv podľa tejto
Zmluvy,  alebo  dostatočne  personálne,  technicky  či  kapacitne  zabezpečený,  bude  sa  to

považovať za  závažné  porušenie  tejto  Zmluvy  s právom  Objednávateľa  odstúpiť od  tejto
Zmluvy či ake;korvek čiastkovej zmluvy uzavretej podľa tejto rámcovej Zmluvy. Zhotoviteľ

je zároveň povinný nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu tým vznikne, vrátane
nákladov na nové verejné obstarávanie opráv.

2.3      Táto zmluva  o dielo sa uzatvára  ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č.
343/2015 Z.  z.  o verejnom  obstarávaní  a o  zmene  a  doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

2.4      Zmluvné strany vyhlasujú, že účelom tejto zmluvy je:
a)   zabezpečenie plynulých opráv motorových vozidiel a inej (kolesovej) techniky podra

konkrétneho     zadania     Objednávateľa     v maximálnych     cenách     garantovaných
2hotoviteľom  podľa  tejto  Zmluvy  a  pokynov  Objednávateľa  a ich  včasné  a riadne
vykonanie bez akýchkoľvek vád a nedorobkov (ďalej aj ,,opravy''),

b)   vytvorenie    právneho    rámca    pre    budúcu    spoluprácu    medzi    Zhotoviterom
a Objednávateľom  pri  zabezpečovani'  opráv  a vymedzenie  základných  vzájomných

práv a povinností tejto spolupráce počas trvania tejto Zmluvy,

pričom  Zhotoviteľ bude  realizovať všetky  opravy  vo  vlastnom  mene,  na vlastné náklady
a zodpovednost',  s maximálnou mierou odbomej starostlivosti  a obozretnosti, za  čo se mu
Objednávateľ zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu, to všetko v súlade s touto Zmluvou.

2.5       Zhotoviteľ   týmto   vyhlasuje,   že   pred   podpisom   Zmluvy   sa   podrobne   oboznámil   (i)
motorovými  vozidlami  a inou  (kolesovou)  technikou  Objednávateľa,  a to  najmä,  nie  však

výlučne,    osobnou    obhliadkou,    vrátane    predloženej    dokumentácie,    vrátane    opisu
Objednávateľa v zmysle pn'lohy č. 2 tejto Zmluvy  a (ii) s obsahom plnenia, ktoré sa od neho
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očakáva v zmysle tejto Zmluvy a Zhotoviteľ v tejto súvislosti nemá na Objednávatera žiadne
doplňujúce otázky či výhrady, na ktoré by chcel Objednávateľa vopred (pred uzavretím tejto
Zmluvy)  upozomiť.  Rovnako Zhotoviteľ vyhlasuje,  že je  schopný zabezpečit' plnenie tejto

Zmluvy v súlade so zákonom, s touto Zmluvou, s pokynmi Objednávateľa a podľa svojich
najlepších   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  neupozomil  Objednávatera  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 krize (§ 67a Obchodného zákonnflca), 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  plnit'  všetky  povinnosti  s tým

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

podľa  tejto  Zmluvy.  Uvedené  je  povinný  Zhotoviter  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   majiterom  použitého  tovaru
a pod.).   2hotoviter   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 rešpektovat' toto svoje vyhlásenie,
zákony  a všetky  do  úvahy  pripadajúce  práva  tretích  osôb.  Porušenie  tejto  povinnosti  sa

považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

2.8       Za    účelom    preukázania    plnenia    povinno§tí    Zhotoviteľa    podľa    predchádzajúceho

ustanovenia  tejto  Zmluvy  je  Objednávateľ  oprávnený  žiadať  od  Zhotovitel'a  kompletnú
dokumentácíu   ku   každej   jednotlivej   oprave   podl.a   tejto   Zmluvy,   ktorá   bude   riadne

preukazovať  vysporiadarie  prípadných  práv  treti'ch  osôb  (s  výhradou  nesprístupnenia
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  kedykorvek  predložiť.  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 Objednávateľovi uplatňovať akékol'vek nároky prameniace
z porušenia  práv v súvislosti  s opravami, Zhotoviteľ je povinný urovnať takéto nároky  za
Objednávateľa, resp. mu všetky náklady s urovnaním nahradit..



2.9 Objednávateľ vyhlasuje, že má záujem na riadnej a včasnej realizácii opráv bez akýchkoľvek
vád a nedorobkov.

2.10    2hotoviteľ  týmto  vyhlasuje,  že je  v súvislosti  s opravami  poistený  pre  pn'pad  spôsobenia
škody   na   majetku   Objednávateľa   a/alebo   na   majetku,   resp.   zdravítreti'ch   osôb,   ato

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

preukazuje   Zhotoviteľ   potvrdením   o uzavretom   poister`í   v pn'lohe   č.   3   tqjto   Zinluvy.
Zhotoviter  je  povinný  toto  poistenie  udržiavat.  a platiť  počas  celej  doby  účinnosti  tejto
Zmluvy.  Porušenie  akejkoľvek  z vyššie  uvedených  povinností  sa  považuje  za  podstatné

porušenie tejto Zmluvy.

Článok 111.

I'redmet Zmluvy

3.1       Predmetom  tejto  Zmluvy  je  záväzok  Zhotovitel'a  vykonať  v prospech  Objednávateľa  všetky

úkony  nevyhnutné  k riadnym  a včasným  opravám  vrátane  ich  odovzdania  Objednávateľovi
bez  akýchkoľvek  vád  a nedorobkov  podra  jednotlivých  objednávok  Objednávateľa,  a to  bez

ohradu  na  to,  či  §ú  v tejto  Zmluve,  jej  prílohách  alebo  na  objednávke  priamo  uvedené,  a to
najmä ak sú spojené s realizáciou tq-ktorej opravy alebo ich výkon je vo vzťahu k charakteru
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   dojednaných
temi'nov  realizácie  opravy.  Zmluvné  strany  sa  zaväzujú  plniť  svoje  záväzky  špecifikované
v predchádzajúcom  texte  aj  opakovane  po  dobu  platnosti  tejto  Zmluvy.  Táto  Zmluva  sa
uzatvára ako rámcová,  čo znamená, že ide o rámcovo dohodnuté podmienky,  ktoré  sa budú
vzťahovať na všetky čiastkové opravy vykonané v požadovanom rozsahu podľa jednotlivých
objednávok   Objednávateľa.   Pre   odstránenie   pochybností   zmluvné   strany   dodávajú,   že
Objednávateľ  je  oprávnený  zadávať  objednávky  opráv  Zhotoviteľovi  podľa  vlastnej  úvahy

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

3.2      Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  za  účelom  odstránenia  prípadných  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
objednávke,  inak  do  si'dla  Objednávateľa  a  vybavenie vozidla  na  prepravu  tak,  aby nedošlo
k jeho  poškodeniu  čÍ  znehodnoteriu.  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 vykonať jednotlivé opravy tak,  aby spĺňali všetky podmienky, ktoré sú

na  ne  kladené  v súlade  s aktuálne  platnými  a účinnými  technickými  nomami  pre  daný  typ

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

ako  aj  v súlade  s pn'padnými  rozhodnutiami  orgánov  štátnej  správy  a územnej  samosprávy,
viažucich sa k opravám alebo dotýkajúcich sa opráv. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť túto Zmluvu
a vykonat' 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 funkčnosť a trvácnosť vozidla v nadväznosti na vykonanú opravu.

Zhotoviteľ  je  povinný  používať  pri  se"isných  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  uhradiť  dohodnutú  odplatu  za

predpokladu  jeho  riadnej  a včasnej  realizácie  a následného  odovzdania  opraveného  vozidla
Objednávateľovi bez  akýchkoľvek 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 odovzdam' Objednávateľovi, resp.

po    odstránení    všetkých    vád    anedorobkov    uvedených    vpreberacom    protokole    (za
predpokladu, že sa Objednávateľ rozhodne vozidlo prevziať napriek výskytu vád a nedorobkov
nebrániacim   jeho   uži'vaniu).   Zmluvné   strany   sa   dohodli   na   tom,   že   Zhotoviteľ   týmto
Objednávateľovi   garantuje   (poskytuje  osobitnú  zániku),   že   vykonaná   oprava   a opravené
vozidlo  bude  po  stanovenú  záručnú  dobu  spĺňať  všetky  dohodnuté  a osobitne  vymienené

parametre,   bude   riadne   slúžiť   stanovenému   účelu   anebude   podliehať   skaze   či   inému
obmedzeniu   funkčnosti   a použiteľnosti   (rozpad   v dôsledku   vlhkosti   a pod.).   2hotoviteľ

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   nezmení   ani  v pn'pade  jeho   uskladnenia   za   štandardných  podmienok.
Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  Zhotoviteľ  je  povinný  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.  podľa jednotlivých  objednávok pre

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

vlastné  náklady  zabezpečiť  všetky  potrebné  povolenia  a oprávnenia  na  poskytnutie  tohto

plnenia  a vyhlasuje,  že  týmito  oprávneniami  a povoleniami  ku  dňu  uzavretia  tejto  Zmluvy
disponuje a bude disponovat' počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli
na  tom,  že  Zhotoviteľ  je  povimý  predložiť  Objednávateľovi  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  §plnenie  účelu  tejto Zmluvy,  resp. jednotlivých  objednávok  si  Zmluvné  strany  poskytnú
svoju plnú súčinnost', ktorá bude nevyhnutne potrebná na  (s)plnenie,  a to aj prostredníctvom
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  súčinnost' Objednávateľa  písomne

vyzvať,  a to  v dostatočnom  časovom  predstihu  pred  požadovaným  poskytnutím  súčinnosti,



najmenej však päť (5) pracovných dni' vopred, v opačnom prípade sa má za to, že súčimosť od
Zhotoviteľa  sa  nevyžaduje.  Za  nevyhnutnú  súčinnost'  pre  Zhotoviteľa  sa  považuje  len  také

konanie, ktoré si nemôže zabezpečiť sám Zhotoviteľ ani pri vynaložení dodatočnýdi nákladov
a času  potrebných/potrebného  na  zabezpečenie  takéhoto  konania.  Na  žiadost'  o  poskytnutie
súčinnosti, ktorá nebola  doručená Objednávateľovi s dostatočným časovým predstihom, resp.
ak ide o žiadosť na poskytnutie súčimosti, ktoní si môže Zhotoviteľ obstarať aj samostatne @ez
ohľadu  na  zabezpečenie  treti'mi  o§obami,  náklady  a čas  potrebný  na  zabezpečenie  takejto

súčinnosti),  sa  neprihliada  a Zhotoviteľ sa  nemôže  dovolávat' nárokov z titulu  neposkytnutia
súčinnosti.

3.9      Zmluvné  strany  sa  dohodli  naL  tom,  že  Zhotoviter je  povinný  si  zabezpečiť vo  vlastnej  réžii
všetky prístroje, nástroje a zariadenia, ktoré bude potrebovat' pri obhliadke, návrhu a realizácii
opravy,   vrátane   všetkých   nákladov   na   zabezpečenie   si   prístupu   kmiestu   opravy   (aj
s nevyhnutným vybaveni'm), resp. prepravu vozidla do miesta opravy a následne späť do sídla
Objednávateľa, alebo na miesto ním určené.

3.10    Zmluvné  strany  sa  dohodli na  tom,  že  súčasťou  plnenia  podľa  tejto Zmluvy je  aj odskúšanie

funkčnosti    vozidla    po    oprave    za    pn'tomnosti    Objednávateľa,    a to    pred    plánovaným
odovzdaním  vozidla  Objednávateľovi.   Zápis   z odskúšania,   podpí§aný   oboma  Zmluvnými

stranami,  sa  stane  súčast'ou  odovzdávacieho  protokolu  ako  jeho  pn'loha  a rovnako  pôjde
o podklad fakturácie (obligatómu pn'lohu faktúry).

Článok IV.

]ednotlivé opravy a konkrétne cenové ponuky

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

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

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

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

objednávky  podľa  tejto  rámcovej  zmluvy  oprávnený  vyzvať  fomou  dopytu  Zhotoviteľa  na

predloženie    konkrétnej     ponuky    požadovanej     opravy    spolu     saktuálnym    rozpisom
a položkovitým  rozpočtom  prác  a potrebného  materiálu  ako  aj  predpokladaného  teimínu
opravy (spravidla v dňoch). Zhoťoviteľ je oprávnený na požiadanie vykonať obhliadku vozidla,
ktoré sa má opravit.. V rámcí konki.étnej cenovej ponuky musí Zhotoviter rešpektovať cenovú

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

podľa  svojich  aktuálnych  schopností  a možností.  Ponúknutú  cenu,  kvalitu  a termín  opravy
musí následne garantovať a dodržať až do riadneho vybavenia dotknutej objednávky.



	

4.3 	Zrnluvne strany sa dohodli na torn, ie dopyt je Objednavater oprivnen3', urobif v pisomnej 

forme, a to listom, faxom alebo elektronickou spravou na kontaktne udaje Zhotovitera uvedene 

v zahlavi tejto Zmluvy. Dopyt urobeq listom so pova'iuje za dorde'emi najneskor tretim dnom 

odo dna jeho dania na pogtova prepravu. Dopyt uroben3i faxom a elektronickou sprivou sa 

povaiuje za dor&en5'7 v den jeho odoslania na kontaktne üdaje Zhotovitera uvedene v zahlavi 

tejto Zmluvy. 

	

4.4 	Zmluvne strany sa dohodli na torn, ie jednotliva cenova ponuka Zhotovitera podra bodu 4.2 

tejto Zmluvy musi byf predlaena v lehote stanovenej Objednavaterom, inak v lehote do piatich 

(5) kalenclarnych dni odo dila odoslania dopytu na Zhotovitera. Porugenie tejto povirmosti sa 

povak'uje za podstatne porugenie tejto Zmluvy s moinosfou Objednavatera od nej odshipif 

a uplatnif si narok na zaplatenie zrnluvnej pokuty, a to aj opakovane. 

	

4.5 	Zmluvne strany sa dohodli na torn, ke z predloienej cenovej ponuky je Objednavater 

opravnem'T vybraf si rozsah ponukanSrch prac a dodavok, v nadvaznosti na o zada zavazmi 

objednavku. Na takto objednane pinenie sa budu uplatnovaf vgetky ustanovenia tejto Zmluvy. 

Objednavater si zaroveri vymiefiuje pray() nezadaf naslednu objednavku vobec, resp. zadaf 

objednavku len v asti, a to podra svojej üvahy. Objednavater je zaroveri opravneq poskytnuf 

Zhotoviterovi k oprave vlastmi material/nahradne diely, a to v rozsahu podra vlastnej 

Thotoviter sa v takom pripade zavazuje ta147to material/nahradne diely pred ich poulitim 

skontrolovaf a Objednivatera bezodkladne pisomne upozornif na akekorvek nedostatky 

a/alebo prekgky v ich pouitI spolu s podrobmim vymedzenim dovodov. Poldar i napriek 

tomu Objednavater trva na ich pouitI, je Zhotoviter povinn3i-  regpektovaf pokyny 

Objednavatera. Ak Zhotoviter na taketo nedostatky a/alebo prekaiky Objednavatera 

neupozorni am do dvoch (2) pracovm'rch dni, ma sa za to, ie iiadne nedostatky i prekikly 

nezistil. 

	

4.6 	Zhotoviter je viazaq svojou ponukou podra tohto C.lanku v obdobi tridsiatich (30) dni odo dna 

doru&nia ponuky Objednavaterovi, prk'om ponuka je v tejto lehote neodvolaterna a zo strany 

Zhotovitera nemenna, o berie Zhotoviter na vedomie a nema voa tomu iiadne v3ihrady. 

- lat-tok V. 

Miesto a as pinenia 



	

5.1 	Zhotoviter je povinnY vykonaf jednotlive opravy v poiadovanej akosti na zaklade objednavky, 
v ktorej Objednavater b1iie pecifikuje rozsah pric a dodavok, osobu opravrtena opravu 
skontrolovaf a vozidlo pa oprave prevziaf, ak ma byf ma ako kontaktna osoba podra tejto 
Zmluvy, miesto opravy, ak ma byf me ako sfdlo Objednavatera alebo Zhotovitera (pripadne 
jeho prevadzka) ako aj termin opravy (pokiar nie je osobitrte uvedenY plati, e oprava bude 
vykonana bezodkladne). Zmluvrte strany sa dohodli na torn, ie Zhotoviter me je oprivneny 
prepravif vozidlo Objednivatera na me miesto bez predchadzajaceho pisomneho satlasu 
Objednavatera, a to ani za tkelom opravy. Aj v pripade stihlasu Objednavatera je povirmy tohto 
bezodkladne pisomne informovaf o mieste, kde sa vozidlo nachadza tak, aby mal k nemu 
Objecirtavater vkly pristup a o jeho pohybe bol vopred informovany. Objednavku je 
Objednavater opravneny urobif v pisomnej forme, a to Iistom, faxom alebo elektronickou 
spravou na kontaktne adaje Zhotovitera uvederte v zahlavi tejto Zmluvy. Objednavka urobena 
listom sa povaiuje za dorat'enu najnesk8r tretfm driom odo dria jej dania na pogtova prepravu. 
Objednavka urobena faxom a elektronickou spravou sa povaiuje za dorOena v den jej 
odoslania na kontaktne adaje Zhotovitera uvedene v zahlavi tejto Zmluvy. 

	

5.2 	Objednavater je opravneny zaslaf dopyt a/alebo objednavku a tato dorui:if Zhotoviterovi 
kedykorvek po&s platnosti a tkinnosti tejto Zmluvy bez ohradu na ich poet. Objednavku 
vystavena v salade s touto Zrnluvou a jej podmienkami je Zhotoviter povinny akceptovaf bez 
potreby jej osobitneho potvrdzovania. Takato objednavka je pre Zhotovitera zavazna. Pre 
odstranenie pochybnostf plati, e Zhotoviterovi nevznika narok po zaslani cenovej ponuky 
podra 6Ianku IV. tejto Zmluvy domahaf sa vystavenia objednavky zo strany Objednavatera. 

Opravy podra tejto Zmluvy je Thotoviter povinny realizovaf di a jedine na podklade 
objednavky a v salade s jej vyslovnym znertfm a podra pokynov Objednavatera. V pripade 
akychkorvek nejasnosti ohradom poiadovanej opravy je Zhotoviter povirtnY obratom, 
najneskor vgak do dvoch (2) pracovnych dni od odoslania objednavky, si tieto 
s Objednavaterom vyjasnif. Zmluvne strany sa dohodli na torn, ie objednavku vystavemi 
v sulade s touto Zmluvou alebo objednavku bez poiiadavky na jej vyjasnenie vznesenej 

v dohodnutej lehote podra predchadzajacej vety, me je potrebne d'alej upresriovaf. 

	

5.3 	Zhotoviter sa zavazuje za&f so samotnou opravou bezodkladne, najneskeir vgak do dvoch (2) 
pracovnych dni odo dna odoslania objednavky Objednavaterom. 0 priebehu opravy je povirmy 
Objednavatera pisomne inforrnovaf (postaa e-mailom), a to v pravidelnych intervaloch aspon 
kaide tri (3) pracovne dni. Portgenie akejkorvek z tychto povinnosti sa povaiuje za podstatne 
poraenie tejto Zmluvy s pravom Objednavatera ad nej odstapif a uplatnif si narok na zmluvna 

pokutu. 

	

5.4 	Zhotoviter vyhlasuje a potvrdzuje,sie sa pred podpisom tejto Zmluvy dostato'dne osobne 
oboznamil s miestom pinenia (sidlom Objednavatera) a vozovym parkom Objednavatera a me 
sti mu zname iadne prekaiky, ktore by mu branili v riadnom a Wasnom pineni Si povinnosti 

v zmysle tejto Zmluvy. 
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5.5      Zhotoviteľ  sa  nemôže  dodatočne  dovolávať nárokov  z dôvodov,  ktoré  mal  a mohol  zistit' pri
obhliadke  podľa  predchádzajúceho  bodu  alebo  ktoré  mal  a mohol  zistiť  pred  poskytnutím

plnenia. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste plnenia mimo svojich priestorov
a na pn'stupových komunikáciách a na vlastné náklady odstráni okamžite všetok odpad, ktorý

je výsledkom jeho  činnosti  alebo  vzrikol v dôsledku  poruchy,  ktorú  opravuje.  V pn'pade,  že
odpad  z miesta  plnenia  alebo  znečistenie  prístupových  komunikácií  nebude  odstránený,  je
Objednávateľ oprávnený odstráníť ho prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotovitera bez
ohľadu  na  cenu  za  podobnú  činnosť.  Ak  ju  Zhotoviteľ  uviedol  vo  svojej  cenovej  ponuke,

zároveň stráca nárok na uhradenie jej hodnoty vyplývajúcej z cenovej ponuky. Objednávateľovi
vzniká  zároveň nárok na  koordinačnú  prirážku  10%  z takto vynaLložených nákladov,  a to zo
sumy vrátane dane z pridanej hodnoty.

5.6      0krem prípadov výslovne uvedených v tejto zmluve sa zhotoviteľ nemôže po objednávateľovi
domáhať  nároku  na  predĺženie  temínu  na  poskytnutie  plnenia  a/alebo  zvýšenia  ceny  za

poskytnutie plnenia.

5.7      0bjednávater  je  oprávnený  kedykoľvek  vykonať  kontrolu,  či  Zhotoviteľ  poskytuje  plnenie
riadne a včas.  V pn'pade,  ak Objednávateľ zisti', že Zhotoviteľ neplni' svoje povinnosti riadne

avčas,  je  oprávnený  ho  vyzvat'  na  zjednanie  nápravy  vdodatočne  mu  za   tým  účelom

poskytnutej  lehote, nie dlhšej ako tri (3) pracovné dni, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú
inak. Pokiaľ v ustanovenej lehote nezjedná Zhotoviteľ nápravu, je Objednávater oprávnený od
tejto Zmluvy či od jednotlivej čiastkovej zmluvy odstúpiť a pre vzájomné usporiadanie nárokov

plati',  že  všetky  čii`nosti  do  času  takéhoto  odstúpenia  od  Zmluvy  či  jednotlivej  čiastkovej
zmluvy vykonal Zhotoviteľ bez nároku na odplatu. Pokiaľ Objednávateľ od Zmluvy neodstúpi

je po mámom uplynutí lehoty na nápravu oprávnený zabezpečiť dodanie plnenia podľa tejto
Zmluvy  či  jednotlivej  čiastkovej  zmluvy  sám  alebo  prostredni'ctvom  tretích  osôb,  a to  na
náklady   Zhotoviteľa   vrátane   koordinačnej   prirážky   vo   výške   20   %   takto   vynaložených
nákladov vrátane DPH.

Článok vl.
Iné doj ednania

6.1       Zhotoviteľ  poskytne  plnenie  osobne  na  vlastné  náklady  a  zodpovednosť,  prostredníctvom
vlastnej  techniky,  s odbornou  starostlivost'ou  a  na  najvyššej  profesionálnej  úrovni.  Akékoľvek

konkrétne  požiadavky  Objednávateľa  na  činnost'  Zhotoviteľa  sú  pre  Zhotoviteľa  záväzné.
Plnenia poskytované na základe tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považujú za poskytnuté
len vtedy, ak boli poskytnuté riadne a včas.

6.2      Zhotoviter nie je oprávnený poveriť poskytnutim plnenia tretiu osobu bez predchádzajúceho

písomného   súhlasu   Objednávateľa.   Za   porušenie   povinností   zo   strany   týchto   subjektov
zodpovedá  Zhotoviteľ  ako  keby  danú  povinnosť  pomšil  on  sám.  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje

nevyužiť na poskytnutie plnenia osoby, ktorých využiti'm by dochádzalo k porušovaniu alebo
mohlo  dôjsť  k porušovaniu  predpisov  o nelegálnej  práci  a/alebo  nelegálnom  zamestnávani'.

V prípade, že Zhotoviteľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zákazu nelegálnej práce
a/alebo  nelegálneho  zamestnávania,  je  Objednávateľ  oprávnený  od  tejto  Zmluvy  alebo  od



čiastkových zmlúv od§túpiť a Zhotoviter je povinný mu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10
%   z ceny   opravy   sDPH,   najmenej   však   2.000,-€.   Vprípade,   ak   bude   Objednávateľovi

v dôsledku   ponišenia   uvedených   povinností   Zhotovitel'om   uložená   príslušnými   orgánmi

akákoľvek sankcia, zaväzuje sa ju Zhotoviteľ uhradiť v plnom rozsahu za Objednávatera. Ak
tak neurobí, Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na jej náhradu v celom rozsahu.

6.3      V pn'pade,   ak   Objednávateľ  poskytne   Zhotoviteľovi   za   účelom   riadneho   plnenia   vlastné

prostriedky  a pomôcky,  je  Zhotoviteľ  povinný  riadne  s nimi  hospodáriť  a  chrániť  ich  pred
poškodeni'm,  stratou,  zničeni'm  a zneužiti'm.  Za  vec  prevzatú  od  Objednávateľa  za  účelom
poskytovanía plnenia podľa tejto Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ ako skladovateľ, pričom jeho
odmena je zahmutá v odmene dohodnutej podra tejto Zmluvy. 0 prevzatí a odovzdaní takejto
veci sa spíše protokol. To isté plati' o samotnom vozidle, na ktorom sa má oprava vykonať.

6.4      Zhotoviteľovi sú oprávnené zadávať pokyny nasledovné osoby, ktorých pokyny je Zhotoviteľ

povimý rešpektovať:
JUDr. Daniel Hulín, poverený výkonom funkcíe riaditeľa
Rastislav Čičmanec, vedúci strediska Doprava

6.5      Zhotoviteľ je povinný splniť pokyn aj inej osoby,  ako vymedzenej v tejto Zmluve,  pokiaľ tak

osoba zadávajúca pokyn robí s vedomím osoby oprávnenej na zadávanie pokynov, resp. pokiaľ
takýto   pokyn   tretej   osoby   smeruje   k naplneniu   záujmu   sledovaného   Objednávateľom.
Nerešpektovanie pokynov sa považuje za závažné porušenie Zmluvy s právom Objednávateľa

od tejto Zmluvy či od jednotlivých čiastkových zmlúv odstúpit'.

6.6      Zhotoviteľ  bude  poskytovať  služby  pre  Objednávateľa   vo  vlastnom  mene  a  vsúlade   so
všeobecne   záväzným   právnymi   predpismi,   STN,   technickými   normami   Európ§kej   únie
a pn'padne   ISO   normami   platnými   aaplikovanými   na   druh   činnosti   vymedzený   touto
Zmluvou, záujmami a ústnymi alebo písomnými požiadavkami Objednávateľa, a to najmä tak,
aby  nedošlo  k poškodeniu  dobrého  mena  a povesti  Objednávatera,  ani  ku vzniku  ake;ĺkoľvek

inej škody. Na nevhodné pokyny zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa

bezodkladne   písomne  upozomiť.   V opačnom   pn'pade   sa   nemôže   dovolávať  nevhodnosti
takéhoto pokynu. Nevhodný pokyn je oprávnený Zhotoviteľ vykonať, len ak Objednávateľ na
tom písomne trvá po tom, ako bol na nevhodnosť pokynu osobitne písomne upozomený.

6.7     Zhotoviteľ   zabezpečí   vykonávame   plnenia   predmetu   Zmluvy   či   čiastkových   zmlúv   len
fyzickými osobami s potrebnou odbomou spôsobilosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri výkone

prác pre Objednávateľa, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, bude dodržiavať zákon č. 124/2006
Z.  z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia  pri  práci v  znení neskorši'ch  predpisov a jeho  príslušné

vykonávacie predpisy súvisiace s činnosťami, uvedenými v predmete zmluvy, ďalej zákona č.
314/2001  Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení vykonávacq vyh]ášky č.  121/2002 Z. z. v znení

neskorších predpisov  a  ďalšie zásady pre bezpečnosť prevádzky a protipožiamu bezpečnost'.
Zamestnanci  Zhotoviteľa  a/alebo  osoby v zmluvnom  vzťahu  so  Zhotoviteľom,  ktorí  sa budú

pohybovať  v mieste  plnenia  za  účelom  realizovania  predmetu  tejto  Zmluvy  či  čiastkových
zmlúv,  budú  zo  strany  Zhotoviteľa  poučení  v zmysle  citovaných  právnych  predpisov  tohto
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bodu a zároveň aj inýdi predpisov vzt.ahujúcích a súvisiacich s predmetom plnenia podľa tejto
Zmluvy  či  čiastkových  zmlúv.  Za  poučenie  použitých  osôb  v zmysle  príslušných  predpisov
zodpovedá  Zhotoviteľ  aj  v pn'pade,  ak  sa  preukáže,  že  si  túto  povimosť  nesplnil,  a to  bez
ohľadu na jeho právny vzt.ah k použitým osobám. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu aj za

bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, resp. tretich osôb, použitých pri plnení
tejto Zmluvy či čiastkových zmlúv. Za tým účelom je povinný Zhotoviteľ takéto osoby vybaviť

potrebnými bezpečnostnými a ochrannými pomôckami.

6.8      Vzhľadom na to,  že  miesto,  na ktorom sa  predmet tejto  Zmluvy či čiastkových zmlúv  môže
realizovať,  môže  byť  verejne  prístupné,  Zhotoviteľ  ďalej  zodpovedá  za  to,  aby  dostatočne

zabezpečil  priestor,   kde  bude  vykonávať  činnosti,  ktoré  sú  predmetom  tejto  Zmluvy  či
čiastkových zmlúv z hľadiska BOZP a PO. Rovnako tak je povinný vytvoriť podmienky na to,
aby pri jeho činnostiach podľa tejto Zmluvy čÍ čiastkových zmlúv nedošlo ani len k ohrozeriu
majetku, zdravia či života Objednávatera alebo akýchkoľvek tretích osôb.

6.9      Zhotoviteľ   je   povinný   pri   vykonávaní   zmluvne   dohodnutých   činností   dodržat.   všetky

podmienky stanovené verejným obstarávaním.

6.10    Zhotoviteľ  sa  zaväzuje,  že  pri  výkone  prác  pre  Objednávateľa,  ktoré  sú  predmetom  tejto

Zmluvy či čiastkových zmlúv bude dodržiavať zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v
znení neskorších predpi§ov.

6.11    Zhotoviteľ je taktiež povinný:

- dodržiavať,   zachovávať  a  rešpektovať  okrem  všeobecne   záväzných  právnych  predpisov

Slovenskej   republiky   aj   všetky   jemu   známe   intemé   predpisy   Objednávateľa,   pričom
Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa so všetkými takýmito intemými predpismi riadne oboznámil ešte

pred podpisom tejto Zmluvy;
-  postupovat' tak, aby nedošlo k žiadnq škode na zdraví či majetku Objednávateľa alebo tretích

osôb.

6.12    Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, ktoré

sa dozvedel v súvislosti s plneni'm podľa tejto Zmluvy či čiastkových zmlúv a ku ktorým získal

pn'stup     vrámci     plnenia     tejto    Zmluvy    či     čiastkových     zmlúv,     vrátane    informácií
o objednávateľovi   a jeho   zmluvných   partneroch.   Tieto   sa   zaväzuje   nesprístupnit'   tretim
osobám, nevyužiť ich pre seba ani pre tretie osoby ani neumožniť ich využitie/zneužitie tretími
osobami.  Záväzok  mlčanlivosti  sa  pre  Zhotoviteľa  vzťahuje  aj  na  dobu  po  zániku  platnosti
a účinnosti tejto Zmluvy. V prípade ponišenia povinnosti Zhotovitera zachovávať mlčanlivost',
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- € a to za každý

jednotliiý  prípad  porušenia.  Zároveň je  Objednávateľ  oprávnený  od  Zmluvy  či  čiastkových
zmlúv odstúpit..

6.13   Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviter preberá zámku za akosť opráv a zároveň za
funkčnosť  opravovaného  vozidla  v nadväznosti  na  ich  realizáciu,  a to  v rozsahu  minimálne
šest'desiat    (60)    mesiacov    odo    dňa    protokolámeho    odovzdania    opraveného    vozidla
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Objednávateľovi  resp.  po  odstránení  všetkých  vád  a nedorobkov  uvedených  v preberacom

protokole  (za  predpokladu,  že sa Objednávateľ rozhodne  opravené vozidlo prevziať napriek
výskytu vád a nedorobkov nebrániacim jeho užívaniu).

6.14    Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ je povinný nastúpiť k riešeniu reklamácie do

24 hodín od momentu jej odoslania Objednávaterom, pričom musí podať Objednávateľovi do 48
hodi'n od  momentu začatia  riešenia reklamácie písomné  oznámenie o predpokladanej  pn'čine
vady,     možnostiach     jej     odstránenia,rovnako     predpokladanom     čase     odstraňovania
a predpokladanej  súčinnosti  vyžadovanej  od  Objednávateľa.  Zhotoviteľ je  povinný  odstrániť
reklamovanú vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dni', ak sa
Zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak Zhotoviteľ nedodrží
akúkoľvek zo stanovených lehôt odstraňovania vád, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť si

odstránenie  vady   aj   prostredníctvom   tretích  osôb,   a to  na  náklady  Zhotoviteľa,  vrátane
koordinačnej prirážky 20 % z ceny takto vynaložených nákladov vrátane DPH.

6.15    Naviac   práce   je   2hotoviteľ   oprávnený   vykonať   len   na   podklade   písomného   dodatku
k jednotlivej objednávke, podpísaného štatutámym zástupcom Objednávatera.  Požiadavku na
naviac  práce  alebo  zmenu  kvality  jednotlivej  opravy  predloží  Objednávateľ  Zhotoviteľovi

pi'somne  a/alebo  prostredm'ctvom  e-mailu,  na  podklade  čoho  Zhotoviteľ  do  troch  (3)  dní
vyhotovi' a Objednávateľovi odovzdá cenovú ponuku s dopadom na celkový termín realizácie
opravy.  V prípade  dohody  o cene  a tem\i'ne  vystaví  Objednávateľ  dodatok  k objednávke.
V prípade, že v dodatku k objednávke nebude vyriešená otázka zmeny termínu opravy, má sa
za  to,  že  termín  opravy  ostáva  nezmenený.  Skutočnost',  že  sa  Objednávateľ  a  Zhotoviteľ

nemôžu dohodnúť na  cene naviac prác a výkonov, neoprávňuje Zhotoviteľa  spomaliť práce,
alebo  odopriet'  žiadané  výkony.  V prípade,  že  Zhotoviteľ  vykoná  naviac  práce  v rozpore
svyššie  uvedeným,  nárok  na  ich  zaplatenie  mu  nevzniká  amá  sa  za  to,  že  cena  za  ich

vykonanie   je  už   zahmutá   v cene  jednot[ivej   opravy.   V prípade,   že   Objednávater  vyzve
Zhotovitera na ich odstránenie, je Zhotoviteľ povinný ich bezodplatne odstrániť.

6.16    0bjednávateľ   je    oprávnený   bez    ohľadu    na    štádium    rozpracovanosti    opravy    odobrat'

Zhotoviteľovi  časť opravy  alebo  celú  opravu v prípade,  že je  z postupu  prác Zhotoviteľa  pri

oprave,  finančného  alebo  skutkového  stavu  zrejmé,  že  Zhotoviteľ  nebude  schopný  opravu
zhotoviť  riadne  a včas.  V takom  prípade  je  Objednávateľ  oprávnený  zadať  opravu   alebo

odobratú   časť   tretej    osobe,    pričom   sa   Zhotoviteľ   zaväzuje   znášať   škodu,   ktorá   tým

Objednávateľovi vznikne. Za škodu sa okrem iného, pre odstránenie pochybností, považuje aj
rozdiel   medzi   cenou   opravy   alebo   časti   podľa   tejto   Zmluvy,   resp.   čiastkových   zmlúv

uzavretej/ých so Zhotoviteľom a cenou opravy dohodnutou s novo určeným zhotoviteľom, a to

bez ohľadu na výšku ceny dohodnutej s novo určeným zhotoviteľom. Objednávateľ má v takom

prípade aj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny odobratej opravy alebo jej
časti  vrátane DPH.  Tým  nie  je  dotknutý  nárok  Objednávateľa  na  náhradu  škody  v celom

roz§ahu.

6.17    Ak bude predmetom opravy,  resp.  výsledkom  činnosti Zhotoviteľa  akákoľvek dokumentácia
a táto  bude  predmetom  autorskoprávnej  ochrany  v zmysle  príslušnej  legislati'vy,  zaväzuje  sa
Zhotoviteľ zabezpečit', že od okamihu jej odovzdania Objednávateľovi, bude oprávnený s ňou
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nakladat'    akýmkoľvek    spôsobom,    ataktiež    bude    oprávnený    udeliť    Objednávatefovi

(sub)licenciu.    Vyššie   uvedené   je    Zhotoviteľ   povinný    Objednávateľovi    kedykoľvek   na

požiadanie   bezodkladne   preukázat'.   Zhotoviteľ   týmto   zároveň   udeľuje   Objednávateľovi,
s účínnost.ou odovzdania  akejkoľvek dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľovi, súhlas na jej

použitie a spracovanie akýmkoľvek spôsobom. Zhotoviteľ udeľuje túto licencíu ako výhradnú a
neobmedzenú. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie dokumentácie
Zhotoviteľa v rozsahu udelenej  licencie v zmysle uvedeného.  Objednávateľ je tiež  oprávnený
licenciu  zmluvou  postúpiť  na  tretiu  osobu.  Odmena  za  takúto  licenciu,  resp.  za  súhlas
k udeleniu sublicencie, je už zahmutá v cene jednotlivej opravy.

6.18    V prípade,  že sa na Zhotovitera  vzťahuje  povinnosť reastrácie v registri partnerov verejného
sektora  v zmysle  zákona  č.  315/2016  Z.z.  o registri  partnerov  verejného  sektora  a o zmene

a doplneni' niektorých zákonov (ďalej aj ,,ZRPVS``), Zhotoviter vyhlasuje, že si pred podpisom
tejto  Zmluvy  splnil  povinnosť  registrácie  do  registra  partnerov  verejného  sektora  v zmysle
ZRPVS,   čo  preukazuje  výpisom  ztohto  registra  vprílohe  č.  5   tejto  Zmluvy.   Ak  sa  toto

vyhlásenie  ukáže  ako  nepravdivé  alebo  sa  takýmto  stane  v priebehu  trvania  tejto  Zmluvy,
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  10  % z ceny všetkých

opráv  zrealizovanýdi  podľa   tejto  Zmluvy  vrátane  DPH.   Objednávateľ  je   tiež  oprávnený

odstúpiť od tejto Zmluvy, resp. Objednávateľ nie je v omeškaní s poskytovani'm plnenia podľa

tejto Zmluvy či čiastkových zmlúv v pn'padoch, keď je tak oprávnený urobit' v zmysle ZRPVS.

V prípade, že povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora v zmysle ZRPVS sa
vzťahuje  aj  na  subdodávaterov  Zhotoviteľa,  je  Zhotoviteľ  povinný  zabezpečit.,  aby  boli  tieto

subjekty   vuvedenom   retistri   zapísané   už   pred   vstupom   do   zmluvného   vzťahu   so
Zhotoviteľom   a tento   zápis   trval   minimálne   počas   trvania   ich   zmluvného   vzťahu   so
Zhotoviteľom, inak vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10

% z ceny všetkých opráv zrealizovaných podľa tejto Zmluvy vrátane DPH.

6.19    Zhotoviteľ  je  povinný   vie§ť  dennik   opráv  vykonaných   pre   Objednávateľa.   Zhotoviteľ  je

povinný viesť dennik odo dňa uzavretia tejto Zmluvy nepretržite. Vedenie denníka sa končí po
skončeni'  trvania  tejto  Zmluvy.  Dennik  uchová  Zhotoviteľ najmenej  do  uplynutia  lehoty  na
uplatnenie  práv  zo  zodpovednosti  za  vady  opráv.  Denné  záznamy  do  dennflca  zapisuje
oprávnený  pracovnik Zhotoviteľa  a pn'padne zástupca Objednávatera.  Zodpovedný zástupca
Zhotoviteľa je  povinný  predložiť zástupcovi  Objednávateľa  denný  záznam  najneskôr  raz  do
týždňa na podpis. Zástupca Zápisy do dennika, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať ďalej iba
osoby   na   to   určené   osobitným   poverením   Zmluvných   strán   a orgánmi   štátnej   správy.
Objednávateľ má právo kedykoľvek nahliadať do denníka a robiť doň zápisy.
Minimálnym obsahom denníka bude:
a/ dátum'
c/ počet zamestnancov Zhotoviteľa podieľajúcich sa na oprave,

d/ popi§ prác'
e/ mimoriadne udalosti,
f/ oznámenie o prácach, ktoré majú byt' ďalším postupom zakryté,

g/ oznámenie o odstráneni' nedostatkov zistených Objednávateľom a pod..
Zápisy  v denníku  nie  sú  spôsobilé  zmeniť  obsah  zmluvou  dojednaných  práv  a povínnosti'
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Zmluvných  strán.  Zmluvné  strany  však  majú  právo  navrhnúť  a  odsúhlasiť  cestou  denníka
zmeny, ktoré umožnia urýchliť montáž, resp. skrátiť termín ukončeria opravy.

Článok VII.
Cena a odovzdanie jednotli\ých opráv

7.1       Cena  za plnenie  podľa  tejto Zmluvy, resp.  podl.a  čiastkových zmlúv je Zmluvnými stranami

dohodnutá v súlade so zákonom  č.  18/1996 Z.z.  o cenách v platnom zneni'.  Cena  sa  po§kytne

jednorazovo  po  plnení  jednotlivých  čiastkových  objednávok  a zhotoviteľovi  na  ňu  vzniká
nárok  až  po  poskytnuti'  riadneho  a včasného  plnenia,  na  základe  obojstranne  podpísaného
odovzdávacieho  protokolu,  v ktorom  nebudú  žiadne  výhrady  voči  kvalite  opráv,  resp.  po
odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole (za predpokladu, že
sa  Objednávateľ  rozhodne  opravy  prevziať  napriek  výskytu  vád  a nedorobkov  nebrániacim
uži'vaniu opravovaného vozidla). Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviter nemá nárok

požadovať po Objednávateľovi žiadnu zálohu  či preddavok,  čo Zhotoviteľ berie na vedomie
a nemá proti tomu žiadne výhrady či námietky.

7.2      Medzi  zmluvnými  stranami bola  dohodnutá  zmluvná  cena  za plnenie v zmysle jednotlivých
cenových ponúk Zhotoviteľa a následných objednávok Objednávateľa podra tejto Zmluvy. Táto
cena je vždy konečná (maximálna) a nemôže byt' Zhotoviteľom v žiadnom prípade prekročená.
V takejto   cene sú   zahmuté   všetky   činnosti   a náklady   Zhotoviteľa   spojené   s jednotlivými

poskytnutými plneniami Objednávateľovi vrátane odskúšania funkčnosti opraveného vozidla,
vypracovania  odovzdávacieho  protokolu  s podrobným  opisom  vykonanej  opravy  a všetkýdi
nákladov Zhotoviteľa na činnosti podra tejto Zmluvy či čiastkových zmlúv, vrátane prepravy
na a z miesta opravy do miesta určeného Objednávateľom, inak jeho sídla.

7.3      Zmluvné strany sa dohodli na tom, že jednotlivá konečná cena v rámci cenových ponúk a na to
nadväzuiúcich  objednávok  (ustanovenie  bodu  7.2) je  cena  vrátane  príslušnej  dane  z pridanej

hodnoty, pokiaľ je Zhotoviteľ platiteľom dane z pridanej hodnoty. Zmluvné strany sa dohodli

na  tom,  že  ak  sa  Zhotovíteľ  stane  počas  plnenia  tejto  Zmluvy  platiteľom  dane  z pridanq

hodnoty, nebude to mat' žiadny vplyv na dojednanú cenu opráv. V takom prípade sa má teda
za to, že dohodnutá cena (ustanovenie bodu 7.2) je cena vrátane dane z pridanej hodnoty. Inými
slovami povedané, dohodnutá cena je cena maximálna (t.j. vrátane DPH), bez ohľadu na to, či je
Zhotoviteľ platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo sa ním neskôr stane.

7.4      Platba   bude   vykonaná   bezhotovo§tným   platobným   stykom,   prostredni'ctvom   finančného
ústavu Objednávateľa, na základe faktúry Zhotoviteľa, ktorá musí obsahovať všetky zákonom

predpísané  náležitosti  a správne,  presné  a pravdivé  údaje.  Faktúra  bude  okrem  náležitostí
vyžadovaných    právnymi    predpismi    obsahovať    aj    kópiu    odovzdávacieho    protokolu

podpi'saného zo strany Objednávateľa, re§p. ním poverenou osobou, a to po odsúhlaseri jeho
znenia  a obsahu  zo  strany  Objednávateľa,  pričom  v protokole  nemôžu  byt.  uvedené  žiadne
výhrady  Objednávateľa   ku   kvalite  jednotlivej   opravy.   Prevzatie,   resp.   doručenie   faktúry

Objednávateľovi  §a  nepovažuje  za  prevzatie  plnenia  poskytovaného  Zhotoviteľom.  Úhrada
faktúry   alebo   jj   časti   sa   nepovažuje   za   potvrdenie   bezvadnosti   plnenia   poskytnutého
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Zhotoviterom  alebo  za  prevzatie  opravy.  Odovzdávací  protokol,  ktorý  nebol  odsúhlasený
Objednávateľom, nie je spôsobilým podkladom pre fakturáciu. Objednávka ako aj potvrdený

protokol tvoria neoddeliteľnú pn'lohu každej faktúry, pričom bez týchto sa nepovažuje faktúra
za  vystavenú  riadne.  Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  faktúru  vystaví  Zhotoviter

jednotlivo vždy vo vzt'ahu k tej-ktorq objednávke.

7.5      Faktúra musi' obsahovať všetky uvedené náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH

v  znení  neskorši'ch  predpisov  a pnlohu  v podobe  riadne  Objednávateľom  odsúhlaseného
a podpísaného  odovzdávacieho  protokolu.  Objednávateľ  si  vyhradzuje  právo  vrátiť  faktúru
Zhotoviterovi na  doplnenie alebo na  prepracovanie  spolu  s uvedením chýbajúcich náležitosti'
alebo nesprávnych údajov. Lehota splatnosti faktúry vrátenej Zhotoviteľoví na opravu a/alebo
nesprávne, neúplne či nepresne vystavenej, bez ohľadu na to, či bola Zhotoviteľovi vrátená na
opravu, začne plynúť až odo dňa doručenia správnej, riadnej, úplnej a presnej faktúry. Faktúra
sa  nepovažuje  za   riadne  vystavenú,   ak  chýba  akákoľvek  náležitosť  v zmysle  príslušných

právnych  predpisov  alebo  neob§ahuje  všetky  prílohy,  na  ktorých  sa  zmluvné  strany  v tejto
Zmluve dohodli. Rovnako sa faktúra nepovažuje za riadne vystavenú, ak obsahuje nesprávne či
nepravdivé údaje, vrátane nesprávnych či nepravdivých údajov v jej prílohách.

Zmluvné   strany   sa   dohodli,   že   zkaždej   faktúry   sa   uplatňuje   zádržné   vo   výške   5   %
z fakturovanej  ceny  bez  DPH.  Jednotlivé  zádržné  uvol'ní  Objednávater  v lehote  60  dní  po

prevzatí  pn'slušného  plneria  Objednávateľom  bez  vád  a  nedorobkov,  na  základe  písomnej
žiadosti Zhotoviteľa.  Objednávateľ je oprávnený použiť zádržné na uspokojenie akýchkoľvek
nárokov,  ktoré  mu  vzniknú  voči  Zhotoviteľovi  pri  opravách, počas  záručnej  doby  alebo  vo
vzťahu k iným čia§tkovým plneniam podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 36
ods.  2  0bäanskeho  zákonnfia  dohodli na  rozväzovacej  podmienke,  podľa  ktorej  okamihom

podania návrhu na vyhlásenie konkurzu Zhotoviteľa alebo vstupom Zhotoviteľa do likvidácie
alebo  výmazom  Zhotoviteľa  z obchodného  registra  alebo  v prípade  jeho  zlúčenia  s iným
§ubjektom, zaniká povinnosť Objednávateľa uvoľniť zádržné v prospech Zhotoviteľa, a to bez
ohl'adu na to, či bolo zádržné v celosti a]ebo čiastočne ku dňu vzniku rozväzovacej podmienky

použité  a bez  ohľadu  na  to,  kedy  rozväzovacia  podmienka,  s ohľadom  na  plynutie  záručnej
doby a/alebo splatnosti zádržného,  nastala.  V prípade, že je Zhotoviteľ v omeškani' s plneni'm

akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy či čiastkových zmlúv, až do času nápravy lehoty
na uvoľnenie zádržného neplynú, a to aj v prípade zádržného prináležiaceho k iným plneniam

podra tejto Zmluvy.

7.6      Lehota splatnosti faktúry sa dojednáva na 30 dní od jej riadneho a preukázateľného doručenia

Objednávateľovi.  Peňažný  záväzok  Objednávateľa  vyplývajúci  zo  Zmluvy  je  splnený  dňom
odpísania  príslušnej  sumy z jeho účtu v prospech účtu Zhotovitera.  Zhotoviter vyhlasuje,  že
banko`ý  účet  uvedený  v záhlavi'  tejto  Zmluvy  je  jeho  vlastným  bankovým  účtom.  Zároveň
vyhlasuje, že pokiar dôjde k zmene platobných údajov na jeho strane, oznámi túto skutočnosť

písomne Objednávateľovi vopred s tým, že i naďalej plati', že musí ísť o jeho vlastný bankový
účet. Objednávateľ je oprávnený odopriet' úhradu ak Zhotoviteľ bude požadovat' zaplatenie na

banko`ý  účet,  o ktorom  existuje  pochybnosť,  či  je  jeho  majiteľom  Zhotoviteľ.  V pripade,  že
Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením si svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy či čiastkových
zmlúv,   predlžuje   sa   splatnosť   faktúr   opočet   dni'   takéhoto   omeškania.   Úhrada   faktúry
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Objednávateľom   však   neznamená,   že   Zhotoviteľ   nie   je   v omeškaní   s plnením   si   svojich

povinností v zmysle Zmluvy či čiastko`ých zmlúv.

7.7      Zhotoviteľ je  povinný  odovzdat. Objednávateľovi  opravu/opravené  vozidlo bez  akýchkoľvek
vád a nedorobkov. Uvedené nemá vplyv na právo Objednávateľa prevziat' opravené vozidlo aj
v prípade  výskytu  vád  a nedorobkov  nebrániacich  užívaniu  vozidla.  V takom  prípade  sa

povinnost.  Zhotovitel'a   vykonať  opravu   považuje   za   splnenú   až   dňom  odstránenia   vád
a nedorobkov uvedených v preberacom  protokole,  pričom  ich odstránenie musí byt' písomne

potvrdené   Objednávateľom.   Protokol   o odovzdaní   a prevzati'   opraveného   vozidla   musi'
obsahovať najmä tieto údaje:

- základné údaje o vozidle a oprave,
- zhodnotenie ako§ti vykonanej opravy,
- §úpis zistených vád a nedorobkov,
- lehoty na odstránenie vád a nedorobkov,
- zoznam odovzdaných dokladov,
-  prehlásenie  strán  o  tom,  že  Zhotoviteľ  opravené  vozidlo  odovzdáva  a  Objednávateľ  toto

preberá,
- podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán,
-termín splatnosti zádržného a jeho zádržnú čiastku v EUR (ak sa uplatňuje).

Podmienkou odovzdania a prevzatia opraveného vozidla je úspešné vykonanie všetkých skúšok

predpi'saných pn'slušnými právnymi predpismi, ktoré uskutoční Zhotoviteľ na vlastné náklady.
Protokoly  o výsledku  skúšok,  ako  aj  všetky doklady  potrebné  k riadnemu  užívaniu  vozidla

pripravi' Zhotoviteľ najneskôr ku dňu jeho odovzdania a prevzatia.

7.8   Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviter je povinný si pri každom odovzdaní opravy

preverit'  totožnosť  osoby  preberajúcej  vozidlo  za  Objednávateľa.  Ak  Zhotoviteľ  využije  na
odovzdanie  opraveného  vozidla  prepravcu,  je  povinný  zabezpečiť  splnenie  tejto  povinnosti

prepravcom.  Všetky  následky  nesplnenia  tejto  povinnosti  Zhotoviteľom  stihajú  výlučne  jeho
samého.  Pokiaľ si Zhotoviteľ starostlivo nepreverí osobu preberajúcu vozidlo za Objednávateľa,

zodpovedá za  všetky škody s tým súvisiace.  Prevereni'm  totožnosti sa rozumie najmä, nie však

výlučne,  porovnanie  totožnosti  osoby  určenej  Objednávateľom  na  objednávke  a/alebo  osoby
určenqj  ako  kontaktná  osoba  na  tejto  Zmluve  s dokladmi  totožnosti  takejto  osoby,  pričom  za
doklad  totožnosti  sa  považuje  iba  platný  občiansky  preukaz,  vodičský  preukaz,  pas  alebo
služobný preukaz s fotografiou dotknutej osoby.

Článok vlll.
Nebezpečenstvo škody

8.1       Zhotoviteľ  zodpovedá  za  škodu,   ktorú   spôsobí  pri  poskytovaní  plnenia  Objednávaterovi

a/alebo treti'm osobám, a to v celom rozsahu. Tejto zodpovednosti sa nemôže Zhotoviteľ nijako

zbaviť. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá aj za škodu na veciach, spôsobenú ich stratou, zničeni'm
alebo   poškodeni'm,   ktoré   prevzal   od   Objednávateľa   za   účelom   plnenia   tejto   Zmluvy.

Nebezpečenstvo škody na opravovanom vozidle prechádza na  Objednávateľa až momentom
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8.2

protokolámeho    prevzatia    takéhoto    vozidla    Objednávateľom    bez    vád    a    nedorobkov.
Objednávateľ  počas  opravy  nestráca  vlastnícke  či  uži'vacie  právo  k opravovanému  vozidlu.

Jednotlivé materiály a súčiastky sa ich zabudovávaním stávajú jeho súčasťou.

Zhotoviteľ je povinný o výskyte akejkoľvek škodovej udalosti alebo hroziacej škody vo vzťahu

k opravovanému vozidlu Objednávateľa obratom pi'somne vyrozumieť.

8.3      Nahrádza sa celá §pôsobená ujma v peniazoch ako aj prípadný ušlý zisk spôsobený porušením

akejkoľvek povinnosti zo strany Zhotovitera.

Článok IX.
Doba trvania zmluvy, odstúpenie od zmluvy a sankcie

9.1       Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dva  (2) roky odo dňa jej účinnosti alebo do
vyčerpania  finančného  limitu  zákazky,  ktoý je vo  výške  400,-  €,  podľa  toho,  ktorá  z týchto
dvoch skutočnosti' nastane skôr. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že finančný limit zákazky

je  maximálny  celko`ý  objem  cien  opráv  (vrátane  DPH)  po§tupne  objednávaných,  pričom
hladinu  objemu  týchto  opráv  je  Zhotoviter  povinný  priebežne  sledovať  a písomne  zaslať
informácíu Objednávateľovi o aktuálnej hladine celkového objemu dodávok od účinnosti tejto

zmluvy na požiadanie, inak vždy k 30.06 a 31.12. bežného roka.

9.2      0bjednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy alebo od čiastkových zmlúv odstúpiť zo zákonných
dôvodov,  ako  aj  z  dôvodov  uvedených  v tejto  Zmluve,  a  to  pi'somne  formou  doporučenej
zásielky zaslanej Zhotoviteľovi kedykoľvek po tom, čo sa o dôvode na odstúpenie dozvedel.

9.3      Zmluvné   strany   sa   dohodli  na  tom,   že   právo   odstúpiť  od  Zmluvy   či   od  jednotlivých
čiastkových  zmlúv  vzniká  Objednávateľovi  okrem  zákonných  dôvodov  aj  v nasledovných

prípadoch
-      nepravdivosť  a/alebo  neúplnosť  akéhokoľvek  vyhlásenia  Zhotoviteľa   a/alebo porušenie

povinnosti' Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy či jednotlivej čiastkovej zmluvy,
-      nekvalitné poskytovanie alebo poskytnutie plnenia zo strany zhotovitera,
-      omeškanie  s poskytnuti'm plnenia  zo strany Zhotoviteľa, vrátane nedodržania konečného

termínu jednotlivej opravy a/alebo akéhokoľvek čiastkového termínu podľa tejto Zmluvy či

čia§tkových zmlúv alebo odsúhlaseného hamonogramu,
-      nadobudne právoplatnost' rozhodnutie, ktorým súd uzná zhotoviteľa alebo jeho štatutámy

orgán za vinného z trestného činu bezprostredne súvisiaceho s jeho činnosťou,
-      Zhotoviteľ stratil oprávnenie na vykonávanie činností podľa tejto zmluvy,
-      podaním  návrhu na vyhlásenie konkurzu na  majetok Zhotoviteľa alebo na vypracovanie

reštmkturalizačného  posudku  alebo  vstupom  Zhotovitera  do  likvidácie  alebo  výmazom
Zhotoviteľa z Obchodného registra alebo v prípade jeho zlúčenia s iným subjektom,
Zhotoviteľ   poverí   jednotlivými   opravami   alebo   ich   časti   tretiu   osobu   bez   súhlasu
Objednávateľa,

v ďalši'ch prípadoch ustanovených touto Zmluvou, v prípade podstatného porušenia tejto
Zmluvy.
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9.4      Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  každá  povinnosť Zhotoviteľa  podľa  tejto  Zmluvy  je

podstatná.

9.5      0dstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle objednávateľa odstúpiť od zmluvy je
doručený  Zhotoviteľovi,  pokiaľ  Objednávateľ  neurčí  inak.  Odstúpením  od  zmluvy  zanikajú

všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s účinkami Gx 7t#m okrem práva na náhradu škody,

na  zaplatenie zmluvnej  pokuty a práv a povinnosti',  ktoré  podľa zákona  alebo ich charakteru
majú tnrať aj po skončem' platnosti a účinnosti tejto Zmluvy (napr. zákaz postúpiť pohľadávky
tretej osobe a pod.).

9.6      V pn'pade,  že  táto  Zmluva  alebo jednotlivá  čiastková  zmluva  zanikne  odstúpením zo  strany
Objednávatera,  je  Objednávateľ  oprávnený  plnenie,  ktoré  je  predmetom  tejto  Zmluvy  alebo

jednotlivej čiastkovej zmluvy, zabezpečit' prostredníctvom tretej o§oby na náklady Zhotoviteľa.
V prípade, že takto vzniknuté náklady budú vyššie ako tie, ktoré by bol Objednávateľ povinný
uhradiť  Zhotoviteľovi   na   podklade   tejto  Zmluvy   či  jednotlivej   čiastkovej   zmluvy,   takto
vzniknutý rozdiel v nákladoch sa považuje za škodu, ktorej vznik zavinil Zhotoviteľ a ktorú je

povinný Objednávateľovi uhradiť. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak dôjde k odstúpeniu
od  tejto  Zmluvy  alebo  jednotlivej  čiastkovej  zmluvy  pred  tým,  ako  bude  vykonaná  skúška
funkčnosti  opravovaného  vozidla,  Zhotoviteľovi  nevzniká  právo na  žiadne  plnenie,  nakoľko
všetky náklady na činnosti do tohto času znáša sám Zhotoviter vo vlastnej réžii.

9.7      V pn'pade odstúpenia od Zmluvy alebo jednotlivých čiastkových zmlúv z dôvodov na strane
Zhotovitel'a,  resp.  v prípade  predčasného  skončenia  Zmluvy  alebo  jednotlivých  čiastkových
zmlúv z akéhokorvek dôvodu, je Objednávater povinný zaplatiť Zhotovitel'ovi len cenu opráv
vrozsahu    Objednávateľom    prevzatých    prác    a    dodávok    materiálu    a    technológií   bez

primeraného zisku. Zhotoviteľ je zároveň povinný v prípade, že k odstúpeniu došlo z dôvodov
na strane Zhotovitel.a, zaplatiť Objednávatefovi zmluvnú pokutu vo výške 5 °/o z ceny všetkých

opráv    realizovaných    podľa    tejto    Zmluvy    vrátane    DPH.    Zhotoviteľ    zároveň    vráti
Objednávateľovi    preplatok    na    cene    opráv    za    nespotrebované    dodávky    a práce,    ato
bezodkladne     na     výzvu     Objednávateľa.     Zároveň    je     Zhotoviteľ     povinný     nahradiť

Objednávateľovi škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré mu vzniknú predĺžením lehoty

realizácie  opráv,  spôsobené  jeho  odstúpením  od  Zmluvy,  resp.  odobratím  časti  výkonov  a
následným  zadaním  realizácie  opráv  inému  zhotoviteľovi,  resp.  jeho  doterajšími  činnosťami

a ich nevyhnutnou nápravou.

9.8      V prípade  omeškania  s akýmkoľvek  dohodnutým  termínom  na  poskytnutie  plnenia,  vrátane

miTnikov, vzniká Objednávaterovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny jednotlivej
objednávky vrátane DPH za každý deň omeškania so splnením záväzku Zhotoviteľa. Zmluvné
strany sa dohodli pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 6.11 tejto Zmluvy na

Zmluvnej  pokute  vo  výške  5.000,-  €  za  každé  jednotlivé  porušenie  tejto  povinnosti,  a to  aj

opakovane.

9.9      V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu, ktorá vznikla počas realizácie opravy
alebo vznikla počas trvania záručnej doby, vzniká Objednávaterovi voči Zhotoviteľovi nárok na
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zmluvnú  pokutu  vo  výške  200,-€  za  každú  takúto  vadu  aza  každý  deň  omeškania  sjej

odstránením.    Zároveň   je    Objednávateľ   oprávnený    takúto    vadu    odstrániť   sám    alebo

prostredníctvom  tretej  osoby  na  náklady  Zhotoviteľa,  a to  vrátane  koordinačnej  prirážky  vo
výške 20 % z takto vynaložených nákladov s DPH.

9.10    Za každé jednotlivé zistenie prítomnosti alkoholu a/alebo omamných a/alebo psychotropných
látok  u zamestnanca  alebo   zmluvného   partnera   Zhotovitera   pri   plneni'  na   mieste   mimo

priestorov Zhotoviteľa zaplatí Zhotoviter Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-€.
Odmietnutie podrobiť sa vykonaniu skúšky na alkohol, resp. vyššie uvedené látky, má rovnaké

dôsledky ako zistenie ich požitia.

9.11     Za  pomšenie  iných  povinnosti'  Zhotoviteľa,  na  ktoré  sa  nevzťahuje  zmluvná  pokuta  podľa

predchádzajúcidi  ustanovení  tejto  Zmluvy,  má  Objednávateľ  právo  na  zmluvnú  pokutu  vo
výške  500,-€,  ato  za  každé  jednotlivé  porušenie  Zmluvy,  ato  aj  opakovane.  To  neplatí

v pn'pade porušení predpisov na úseku BOZP alebo požiamej ochrany zo strany Zhotoviteľa

podľa tejto Zmluvy, kedy má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1.500,-€, a to za
každé jednotlivé porušenie predpisov BOZP alebo požiamej ochrany opakovane.

9.12     Zaplatením  zmluvnej  pokuty  nie  je  dotknuté  právo  Objednávateľa  na  náhradu  škody,  a to
v celom  rozsahu,  t.j.  aj  vo  výške  presahujúcej  výšku  zmluvnej  pokuty.  Zaplatením  zmluvnej

pokuty   nezaniká   povinnosť,   ktorej   splnenie   je   zabezpečené   zmluvnou   pokutou,   pokiaľ
Objednávateľ písomne nevyhlási, že na splnení povinnosti ďalej netrvá.

9.13     V pn'pade omeškania Objednávateľa so zaplateni'm riadne vyhotovenq a doručenej faktúry po
dobe jej  splatnosti  zaplatí  Objednávateľ Zhotoviteľovi  úroky  z  omeškania  v zákonnej  výške

podľa  predpisov  Občianskeho  práva,  ak Objednávateľ predmetnú  faktúru  neuhradí  ani na
písomnú  výzvu  po  uplynut]'  dodatočnej  primeranej  lehoty  v trvaní  najmenej  štmásť  (14)

pracovných dní, ktoní mu je Zhotoviteľ povinný poskytnúť.

Článok x.
Doručovanie

10.1     Písomnosti  podľa  tejto  Zmluvy  či  čiastkových  zmlúv  sa  doručujú  druhej  zmluvnej  strane

osobne alebo prostredníctvom doporučenej zásielky na adresu uvedenú v tejto Zmluve, ak táto
Zmluva neurčuje inak.  Zhotoviteľ je  povinný každú zmenu adresy či  ostatných kontaktných
údajov  uvedených  v záhlaví  tejto  Zmluvy  písomne  ohlásiť  Objednávateľovi.  V pn'pade,  že
takúto   zmenu   neohlási,   níe   je   Objednávateľ   povinný   preverovať   aktuálnu   adresu   na
doručovanie  písomnosti'  Zhotoviteľovi  a doručovanie  bude  prebiehať  na  adresu  uvedenú
v záhlaví  tejto  Zmluvy  (vrátane  e-mailovej  komunikácie).  Zásielka  sa  považuje  za  doručenú
v deň, keď ju dotknutá zmluvná strana prevzala alebo odmietla prevziat.. V prípade, že druhá
zmluvné  strana  zásielku  nepreberie,  považuje  sa  zásielka  za  doručenú  v tretí  deň  po  jej
odoslaní,  keď  sa  z akéhokoľvek  dôvodu vrátila  ako  neprevzatá,  okrem  pn'padu  odmietnutia

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

Článok xl.
Záverečné ustanovenia

11.1      Táto  Zm]uva  nadobúda  platnosť a zaväzuje  zmluvné  strany  odo  dňa,  v ktorom ju  podpi'šu
oprávneni' 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
Objednávateľa  v súlade  s  ustanovením  §  47a  Občianskeho  zákonníka.  Zhotoviter  berie  na
vedomie, že na nadobudnutie účinnosti Zmluvy sa vyžaduje jej zverejnenie prostredni'ctvom
intemetovej stránky Objednávateľa, s čím súhlasí a nemá voči tomu žiadne výhrady.

11.2 Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  v prípade,  ak  sa  podstatne  zmenia  podmienky,  ktorých
splnenie   považujú   za   podstatné,   zo§úladia   Zmluvu   saktuálnym   stavom,   vo   fome  jej

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

podľa tohto ustanovenia nemá navrhujúca strana právny nárok.

11.3      Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účín-
nost', nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na
vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiar je to právne možné, sa čo najviac približuje
zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do
úvahy.

11.4      Táto zmluva §a v pn'padoch neupravených v nej riadi ustanoveriami obchodného zákonníka.
Toto  ustanovenie  sa  považuje  zároveň  aj  za   dohodu  o  vorbe  práva   (slovenské  právo)
a právneho režimu (slovenský právny poriadok).

11.5      Návrh na uzavretie tejto Zmluvy bol zmluvným stranám predložený tak,  aby mali dostatok
času sa s ním zrozumiteľne a jednoznačne oboznámiť pred jej podpisom. Ohradom vysvetlenia

textácie,  použitých pojmov  či ich významu  nevznáša  žiadna  zo  zmluvných  strán na  druhú
zmluvnú  stranu  tejto  Zmluvy  žiadne  požiadavky  a otázky  a vyhlasuje,  že  v tqto  súvislosti
nemá žiadne pochybnosti o zmysle všetkých ustanovem' tejto Zmluvy.

11.6      Každé ustanovenie tejto zmluvy je potrebné vykladať v súlade s jej účelom, pričom sa vezme

náležitý zreteľ na všetky okolnosti súvisiace s ňou, vrátane správania zmluvných strán. Výklad
tejto Zmluvy nesmie protirečiť tomu, čo je v jej slovách a vetách jasné a nepochybné. Žiadna zo
zmluvných strán sa však nesmie dovolávat' slov a víet tejto Zmluvy proti jej účelu a zmyslu.

Zároveň  každý  bod  tejto  Zmluvy  je  potrebné  vykladať  v súlade  s právom,  najmä  v súlade
s právnymi  predpismi.  Pri  pochybnostiach  o obsahu  právnych  vzťahov  medzi  zmluvnými
stranami,  ktoré  sa  spravujú  touto  Zmluvou,  sa  použije  výklad,  ktorý  je  pre  Objednávateľa

priaznivejší.



11.7 PoIdar sa nepreukaie opak, predpoklada sa, e pri rokovani o uzavreti tejto Zmluvy zmluvne 

strany konali starostlivo a s potrebnrmi zrtalosfami, a le mohli pri svojom rozhodovani 

v dobrej viere rozumne predpokladaf, e konaja informovane a v obhajiternom zaujme, 

pri&m sa zaroveft predpoklada, e kaida zmluvrta strana ma rozumove schopnosti na itrovni 

priememe sposobilej osoby schopnej vnimaf a posadif i.ie1 tejto Zmluvy, ako i jazykove 

vyjadrenie ustartoveni obsiahnutch v tejto Zmluve. 

11.8 Pre pripad pochybnosti o platnosti tejto Zmluvy treba tato pochybnose 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). 

11.9 Ak sa di5vod neplatnosti vzfahuje len na Casf tejto Zmluvy, je neplatnou len tito &sf, pokiar 

z povahy tejto Zmluvy alebo z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorch doglo k jej uzavretiu, 

nevypVrva, le tato 6asf nemoino oddelif od ostatneho obsahu tejto Zmluvy. Zmluvne strany 

bytnto deklaruja svoj zaujem na zachovani platnosti tejto Zmluvy v o mono najgir§om 

rozsahu, to znamenl, e za situacie opisanej v prvej vete sa predpoklada, e neplatne 

ustanovenie je oddeliterne od zvy6ku Zmluvy. 

11.10 Zmluvne strany vyhlasuja, le pri rokovani o uzavreti tejto Zmluvy malt moinosf riadne a vas 

poiiadaf o pravne poradenstvo / pravnu pomoc (pravne sluiby) a o cfalie formy poradenstva 

/ pomoci (d'algie sluay), potTebne pre uplatnovanie alebo branenie ich prava dotknuteho touto 

Zmluvou. 

11.11 Zmluvne strany vyhlasuja, e majii sposobilosf na pravne Ukony, a le nekonaja v dugevnej 

poruche, ktora ich robi na tento pravny akon nesp8sobil)?mi. Zmluvne strany zaroven 

vyhlasuja, e pri uzavierani tejto Zmluvy nikto, najma me druha strana, nezneuEla ich tiesen, 

neskasenosf, rozumovit vyspelosf, rozrugenie, doverCivosf, rahkomysernost finani!nit 

zavislosf alebo neschopnosf pinif si zavazky (akekorvek), a to najma s ohradom na to, le pred 

uzavretim tejto Zmluvy mall moirtosf riadne a vas poliadaf o pravne poradenstvo / pravnu 

pomoc (pravne slulby) a o cragle formy poradenstva / pomoci (d'algie slulby), podra vlastnej 

avahy. 

11.12 Zmluvne strany sa dohodli na torn, e Zhotoviter nie je opravnem'r bez predchadzajaceho 

pisomneho sahlasu Objednavatera (s overenfrn podpisom gtatutameho orginu 

Objednavatera) postapif i previese na tretiu osobu akekorvek prava alebo povinnosti, ktore 

mu vznikli na zaklade alebo v savislosti s touto Zmluvou. Zitotoviter me je opravnen 

zapoCitaf sporne pohradavky vyplfrajace z tejto Zmluvy alebo z ineho pravneho titulu bez 

predchadzajaceho pisomneho salasu Objednavatera. Toto ustartovenie plati bez ohradu na 

trvanie a iii:Innosf tejto Zmluvy •!:"i charakter narokov, ktore sü voCi Objednivaterovi zo strany 

Thotovitera uplatnovane (pretrva aj po pripadnom zrugeni Zmluvy, odstapeni od Zmluvy 

a pod.). 

11.13 Zmluvrte strany sa dohodli, e na zmluvrt3'r vzfah medzi Objednavaterom a Zhotoviterom sa 

neaplikuja liadne vgeobecne zmluvne podmienky atotovitera alebo dokumenty obdobneho 

charakteru, a to v iiacirtom rozsahu. 
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11.14 Kaida zo zmluvrVrch stran vyhlasuje, e je pine sposobila a opravnena na tento pravny tikon, 
nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahujit jej slobodna, va2nu, 

urCita a zrozumitermi voru, prejavenit bez tiesne alebo napadne nev)'rhodm'rch podmienok. 

11.15 Zmluvna strana berie na vedomie, e v sitvislosti so spractivanim osobnrch Adajov a/alebo 
osobtVrch itdajov Clenov gtatutarneho organu, spolanikov/akcionarov, zamestnancov 
a poveremich °sob druhej zmluvnej strany je viazana povinnosfou mManlivosti v sulade s a. 
90 nariadenia EurOpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane 
fyzidqrch osob pri sprathvani osobm'rch udajov a o vornom pohybe takyrchto ticlajov, ktor-jun 
sa zruguje smernica 95/46/ES (vgeobecne nariadenie o ochrane ticlajov) (dalej len „Nariadenie") 
a ust. § 79 zakona 18/2018 Z. z. o ochrane osobny'ch tidajov a o zmene a dopineni niektoryrch 
zakonov v zneni neskorgich predpisov (dalej len „Zakon"). Zac.hovavaf ml&nlivosf podra 
tohto bodu Zmluvy sit povinni aj jej zamestnanci, jej gtatutimi zastupcovia, Elenovia jej 
gtatutarneho organu, kontaktne osoby ako aj ostatne osoby, ktore prichadzajia akyrmkorvek 
spOsobom do kontaktu s osobnyrmi üdajmi. Povinnosf podra tohto bodu Zmluvy nacralej trva 
aj po ziniku Zmluvy bez obmedzenia, C'o zmluvna strana berie na vedomie a nema voa tomu 

2iadne v3'rhrady. Zmluvna strana sa zavazuje vopred pouLif vgetky osoby podra tohto bodu 
Zmluvy o povinnosti zachovavaf ml6anlivosf, a to aj po ziniku ich pravneho vzfahu k 
zmluvnej strane, a o rizikach a narokoch spojenYrch s poraettim tejto povinnosti. 

11.16 Zmluvna strana berie na vedomie, e druha zmluvrta strana spracuva jej osobne udaje, osobne 
ticlaje aenov jej §tatutarneho organu, gtatutarnych zastupcov, kontaktnYrch °sob a jej 
zamestnancov v nevyhnutnom rozsahu na üeI pinenia podra tejto Zmluvy. Zmluvna strana 
zaroven vyhlasuje, e osoby podra prvej vety tohto bodu boll pouCene o ich pravach v oblasti 

ochrany osobnYrch ticlajov a povinnosti zachovavaf mreanlivosf, o potvrdzuje svojim 
podpisom. 

11.17 Zmluvne strany vyhlasujit, ie sit oboznamene s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatn3imi 
pravnymi predpismi v oblasti ochrany osobrtyrch udajov, o potvrdzuju svojim podpisom. 

11.18 Zmluvne strany vyhlasujti,sie prijali na1e2ite organizaLne a technicke opatrenia na 
zabezpe&nie ochrany osobnyrch itdajov, a to najma pred ich zneulitim, znkenim alebo stratou 
akyrrnkorvek sposobom. 

11.19 Zmluvne strany zhodne vyhlasujit, e si tut° Zmluvu pozome preatali, jej obsahu porozumeli 

a na znak ich sithlasu so vgetkYrmi jej ustanoveniarni ju podpisujit. 

11.20 Tato Zmluva je vyhotovena v troth (3) rovnopisoch, priC'om Objednavater obdrii po dvoch (2) 

vyhotoveniach a Zhotoviter obdrii pa jednom (1) vyhotoveni. 

Neodde1iter4mi prilohami tejto zmluvy  
PriloltaL=. 1: 	Potvrdenia, doklady a zoznamy preukazujuce odborma sposobilose 

a personalne, technicke a materialne zabezpe&nie Thotovitera 
Priloha L 2: 	Opis motorov3ich vozidiel Objednavatera 
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Priloha 3: 

Priloha e. 4: 

Priloha e. 5: 

Priloha e. 6: 

Potvrdenie o uzavretom poisteni Zhotovitera 

Cenova ponuka Zhotovitera zo chia 2 (2'24)ri1oha e. 1 k v3'lzve, 

Cenova ponuka Zhotovitera zo dna 	2-1:"/Priloha e. 2 k vyzve 

V3'rpis z registra partnerov verejneho sektora 

Zmluvna strana: 
EKO - podrtik verejnoprospeAnSich 011E6 
zast: JLTDr. Daniel Hulin, 
povereny vykonom funkcie riaditera 

	  dna 	 
odtlaeok peeiatky a podpis 

Zmluvna strana: 
TopKarMoto SK s.r.o. 
zast: Norbert Havran 
poverenY zastupovanim spolo&iosti 

Trnava , dna 02.01.2023 
odtlaeok peeiatky a podpis 
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ORAD PRE VEREJNE OBSTARAVANIE 
Ru2ova dolina 10, P. 0. BOX 98, 820 05 Bratislava 

VYPIS ZO ZOZNAMU HOSPODARSKYCH SUBJEKTOV 

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

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

Sidlo/Miesto podnikania: 
	

Bulharska 42 
917 01 Trnava 

loO: 	 35930969 

Zoznam os6b: 
•Statutarny organ: Pavel Lipensky 

Registrable dislo: 
	

2020/04-PO-F2739 

Platnost' zapisu od: 
	

08. 04. 2020 

Platnost' zapisu do: 
	

08. 04. 2023 

Datum zmeny 6dajov: 

Sposob konania: 

Za spoloanost kona konatel' samostatne. Za spoloanost podpisuje konatel' samostatne tak, .2e 
k vytladenernu alebo napisanemu obchodnemu menu spoloenosti a poznamke konatel pripoji 
svoj vlastnoruany podpis podia podpisoveho vzoru. 

Predmet podnikania: 

- kOpa tovaru za Crdelom jeho predaja koneanemu spotrebitel'ovi (maloobchod) alebo za Ciaelom 
jeho predaja inym prevadzkovatelbm 2ivnosti (vel'koobchod) v rozsahu vol'nej 2ivnosti, 
- poskytovanie slu2ieb pre pol'nohospodarsku vyrobu, bez veterinarnych slu2ieb, 
- sprostredkovaterska einnost v oblasti obchodu, vyroby a slu2ieb v rozsahu vornej 2ivnosti, 
- poskytovanie slu2ieb pracovnymi strojmi a zariadeniami, 
- oprava pracovnych strojov - pol'nohospodarskych a lesnych 

Zoznam dokladov podra § 32 ods. 2, ktorYmi hospodarsky subjekt preukazal spinenie 
podmienok Lidasti tYkajtkich sa osobneho postavenia 

Podmienka 
iidasti podl'a 
§ 32 ods. 1 

Druh dokladu Vydal/a 
Datum 
vydania 

tislo dokladu 

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

Register trestov 
Generalnej prokuratOry 
Slovenskej republiky, 
Kvetna 13, 
814 23 Bratislava 

07. 04. 2020 - 

vypis z registra trestov 
pre Pavel Lipensky 

Register trestov 
Oeskej republikv 

- 	' 
Soudni 1, 
140 66 Praha 4, 
Oeska republika 

25. 02. 2020 302806776 
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§32 ods. 1 d) 
potvrdenie sOdu 
(konkurz) 

Okresny sCid Trnava, 
Hlavna e. 49, 
917 83 Trnava 

26. 03. 2020 Kp 540/2020 

potvrdenie siJdu 
(likvidacia) 

Okresny six? Trnava, 
Hlavna t. 49, 
917 83 Trnava 

01. 03. 2020 
78NcOR/17481/ 
2020 

potvrdenie sOdu 
(ret.trukturalizacia) 

Okresny sOcl Trnava. 
Hlavna e. 49. 
917 83 Trnava 

26. 03. 2020 Kp 540/2020 

§32 ods. 1 e) 

Odpis registrovaneho 
subjektu z registra 
pravnickych osbb 
a podnikatel'ov 

tatisticky Orad 
Slovenskej republiky, 
Miletitova 3, 
824 67 Bratislava 

07. 04. 2020 
RPO- 
349618/2020 

§32 ods. 1 f) oestne 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 
b) 

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

VSeobecna zdravotna 
poistovna, a.s., 
Panonska cesta 2, 
851 04 Bratislava 

07. 04. 2020 322277 

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

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

07. 04. 2020 - 

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

DOvera zdravotna 
poistovria, 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 poistovria. a. s., 
ustredie, 
Ul. 29. augusta 8 a 10 , 
813 63 Bratislava 

07. 04. 2020 
28a89ab2-f235- 
4af4-947a-
d2f0aa862121 
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VerejnY obstaravater: 

EKO - podnik verejnoprospeSnitch sIuieb 

Halagova 20, 832 90 Bratislava 

 

uchadza: TopKarMoto SK s.r.o. 
Bulharska 42 

917 01 TRNAVA 

ICO: 	35 930 969 

Priloha t. 5 
	

Zoznam vozidiel zakazky s nazvom „Opravy vozidiel EKO — podniku VPS - nakladne 

vozidla" 

Opravy nakladntich vozidiel 

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

VIN: WMU21 	 ., WMU2N 

WMU2M 	 WMU2N1] 

, WMU2M3 

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

VIN: VAR2171 

Opravy pre vozidla Bucher: CityCat 

VIN: TEB501 	 . 

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

VIN: D1OS7C 

Opravy pre vozidla ISUZU nad 3,5t 

VIN: JAANPR' 



Union 
	

Cislo poistnej zmluvy 11 

Poistovila 
	 POISTNA ZMLUVA 

Poistenie zodpovednosti za §kodu 

_ _ Unlon_poistovria,.a...s.,_Karadii6ova-10, 813 60-Bratislava-1,-Slovenska republika 
ICO: 31322051 DIC: 2020800353 

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

(cialej len „poist'ovater) 
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. O. 43685/1 
SK NACE: 46620 

IBAN: SK75 7500 0000 0040 0228 5917, BIC: CEKOSKBX 
(dalej len „poistnik a poistenje) 

uzavieraju podia § 788 a nasl. Obbianskeho zakonnfka 6.40/1964 Zb., v znenf neskor§ich zmien a 
dopinkov 

poistrui zmluvu o poisteni zodpovednosti za . kodu 

Poistna doba: 	od 01.06.2019 na dobu neurOitu 
Poistne obdobia: 	od 01.06. do 31.05. nasledujOceho kalendarneho roka 

oast' I. 
Poistenie vLeobecnej zodpovednosti za Lkodu 

Pre toto poistenie platia: 
• V§eobecne poistne podmienky poistenia zodpovednosti VPPZJ1018 (d'alej len „VPPZ") 

• Osobitne dojednania pre poistenie vteobecnej zodpovednosti za §kodu ODZ-VZ/1018 (d'alej len 
„00Z-VZ"), 

ktore sü prilo2ene k tejto poistnej zmluve a tvoria jej neoddelitern0 suOast. 

Poistene ainnosti poistenie podia tejto Oasti zmluvy sa vztahuje na dinnosti poisteneho uvedene vo - 
Vypise z Obchodneho registra 

Obrat z poistenjrch 
ainnosti 

1.398158,00€ 

Uzemni platnost 
poistenia 

Slovenska republika 

Limit poistneho 
pinenia — poistna 
suma 

za jednu a v§etky poistne udalosti poeas jedneho poistneho obdobia 

Zakladn9 rozsah poistenia 
Poistna suma Spolutilast Ro6ne poistne 

s dailou 

V§eobecna zodpovednosf za §kodu 200.000,00 € 10000€ 46340€ 

Pripoistenia k zakladnemu rozsahu Sublimit Spoluueast 
Roane poistne 

S dariou 
Veci prevzate - motorove vozidla 100.000,00 E 10%, min. 250,00 € 54,32 E 
Cudzie hnuteine veci 50.000,00 € 10%, min.100,00 € 51,09 € 
Roane poistne s dariou spolu 568,81 € 

111111111111111111111 

II 1111111111111111111 
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Zvlaitne dojednania 

1. V sulade s ustanovenim el. 11 ods. 3 VPPZ sa dojednava, 2e poistenie sa nevzrahuje na 
zodpovednost za §kodu sposobenO zasahom do prava na ochranu osobnosti, i me naklady vzniknute 
v dosledku existencie nemajetkovej ujmy, 

2. Pre predmet poistenia podra el. 3 ods. 1 pism. c) a d) ODZ-VZ sa odchylne dojednava spoluifeast vo 
vyS•ke 2000, 	€. 

Pripoistenie veci prevzatjrch — motorove vozidla 
1. V sOlade s ustanovenfm al 5 ods. 3. pism. a) ODZ-VZ sa dojednava, 2e poistenie sa vztahuje aj na 

zodpovednost poisteneho za po§kodenie alebo znitenie vozidiel, ktore poisteny prevzal na: 
a) opravu, 
b) Odr2bu, 

predaj, 
d) vykonanie STK (technicka kontrola), EK (emisna kontrola) a overovanie originality, 
e) vykonanie oinnosti odtahovej slu2by. 

2. Pri prevzati vozidla na opravu, udr2bu, predaj alebo odt'ah je poisteny povinny vyhotovit pred 
prevzatfm vozidla zapis z obhliadky / protokol o prevzati resp. odovzdanf, v ktorom uvedie stay vozidla 
a jeho pripadne po§kodenie. Zapis z obhliadky / protokol o prevzatf musf byt podpisany poistenym, 
v prfpade prevzatia vozidla na predaj, 'aj vlastnfkom vozidla. 

	

3. 	Predlo2enie zapisu z obhliadky pri prevzati vozidla / protokolu o prevzati je podmienkou poskytnutia 
poistneho pinenia. 

	

4. 	Fri prevzatf motoroveho vozidla na opravu a/alebo Odr2bu sa poistenie vztahuje aj na 5kodu vzniknutO 
pri sk0§obnej jazde na motorovom vozidle, na ktorom bola oprava a/alebo Odr2"ba vykonana. 
Za sku§obnii jazdu sa pova2uje len jazda vykonana na prikaz alebo povolenie na vykonanie skirSobnej 
jazdy podpisane kompetentnym zamestnancom, s konkretnym uvedenim trasy, na ktorej sa ma jazda 
vykonat. Za skuS'obnif 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 nevztahuje na zodpovednost za po§kodenie, znieenie a stratu osobnych veci 
po§kodeneho. 

6. Pre subjekty vykonavajtke odtahovi) slu2bu, sa poistenie nevztahuje ani na zodpovednost 
poisteneho za §kody sposobene opotrebovanfm alebo funkanymi poruchami na prepravovanych 
vozidlach, ktore v ease prevzatia vozidla na odtah neboli zjavne. 

	

7. 	Ak je sublimit pre toto pripoistenie vyi ako 35.000,00 €, dojednava sa sublimit poistneho pinenia na 
jedno motorove vozidlo vo vYke 35.000,00 €. 

Pripoistenie cudzich hnuternich veci 
1. V sulade s ustanovenim Cl. 5 ods. 3 pism. b) ODZ-VZ sa dojednava, 2.e poistenie sa vztahuje aj na 

zodpovednost poisteneho za po§kodenie alebo znieenie cudzich hnuternych veci, ktore boli 
poistenemu poMane alebo ich u2Iva na zaklade zmluvy. 

2. V sulade s ustanovenim Cl. 11 ods. 3 VPPZ, okrem vyluk uvedenych v Cl. 11 VPPZ a Cl. 5 ODZ-VZ, 
sa poistenie nadalej nevztahuje na: 
a) pdSkodenie alebo znieenie cudzich motorovych alebo nemotorovych vozidiel s EOV, ktore boll 

poistenemu po2leane, alebo ich u2Iva na zaklade zmluvy, 
b) zodpovednost poisteneho za stratu cudzich hnuternych veci. 

Druh poistneho beine 
Frekvencia platenia roene 
Poistne s danou v poistnom obdobl 568,81 € 

Datum splatnosti 01.06. prfslu§neho kalendarneho roka 

Frye poistne zaplatene bezhotovostne 

Druh aviza po'Stova pouka2ka 
Useet pre uhradu SKsci 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX 

Variabilny symbol 11 

Dan z poistenia vo vvAke 8% bola aplikovana v zmysle zakona C. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o 
zmene a dopineni niektorych zakonov ainneho od 01.01.2019. 
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istovatef 
c. Jozef Vadkerty 
ana2er odboru podpory distribuenych sieti 

/"r  
poistnik/poist 
Pavel Lipensky 
konatei 

Zaverene dojednania 
1. Prava a povinnosti poisteneho, poistnika a poistovatera sU upravene vo vySSie uvedenych 

v§eobecnych poistnYch podmienkach a osobitnych dojednaniach, priaom tieto tvoria neoddeliternii 

sbeast poistnej zmluvy. _ 	 
2, Poisteny svojim podpisom potvrdzuje, 2e poistovatef je opravneny pocas trvania poistenia poskytovat 

tretim osobam informacie o platnosti tejto poistnej zmluvy ako aj informacie o poistnej zmluve 
v rozsahu — Obchodne meno poisteneho, adresa poisteneho, IO0 poisteneho, eislo poistnej zmluvy, 
poistnY produkt, poistna suma, zoznam vozidiel podra prislu§nej prilohy tejto poistnej zmluvy a tie2 

informaciu o uhrade poistneho, 
3. Poistnik svojim podpisom potvrdzuje, 2e: 

a) v'Setky nim vyttie uvedene Odaje sti Opine a pravdive, 
b) mu boll pred uzavretim poistnej zmluvy odovzdane: 

- vy-S§ie uvedene poistne podmienky, 
- Informa6ny dokument o poistnom produkte — Poistenie zodpovednosti za kodu, 
- Zakladne informacie o ochrane osobnych Udajov pre dotknutti osobu. 

4. Tato poistna zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pa jednom pre ka2da zmluvnu stranu. 
5. Zmluvne strany vyhlasujO, 2e Si Zmluvu preeitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, 2e obsah tejto 

Zmluvy zodpoveda ich slobodnej a va2nej voli, ju vlastnoruene podpisali. 

V Bratislav,  , dna 31.05.2019 V Bratislave dna 31.05.20a 
iflinn 	U14  

Karaditova 10, 813 60 Bra—  va 

Ofslo obchodnej zmluvy' 4  
Meno ziskatera: 	IN; 
Oislo ziskatera/panel: . 

3/3 



Verejnji obstaravater: 
EKO - podnik verejnoprospegnifeh sluieb 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 

 

Priloha c'5. 2 

 

Navrh na pinenie kriterii 

k zadavaniu zakazky s nizkou hodnotou (§ 117 ZVO 6.343/2015) 

o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni niektorch zakonov v zneni neskorgich 
predpisov 

Verejnj) obstarcivatel: 
EKO - podnik vcrejnoprospek4Tch s1uieb, Halagova 20, 832 90 Bratislava 

Neizov predmetu zalcazky: 
„Opravy vozidiel EKO - podniku VPS - nakladne vozidlci nad 3,51." Cast .2 	 

Predklada uchcidzac7.-.TopKarMoto SK s.r.o., Sulharska 42, 917 01 Trnava 

Nizov: TopKarMoto SK s.r.o. 

Sidlo: Bulharska 42, 917 01 Trnava 

ICO: 35 930 969 

Kontaktna osoba: Norbert Havran 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

Internetova adresa: www.topkartnoto.sk  

Jednotkova cena za vgetky 
vozidla a za servisne prgee v 
EUR bez DPH 
podl'a: Prilohy d. 1 — Cenova 
ponuka s jednotkov9mi cenami 

45,00 

Jednotkova cena za vgetky 
vozidla a za servisne prgee v 
EUR s DPH 
podl'a: Prilohy d. 1 — Cenova 
ponuka s jednotkoqmi cenami 

54,00 

Uchadzad prehlasuje, e sa v pinom rozsahu oboznamil s podmienkami Vjpzvy na predkladanie ponak, opisom 
a gpecifikaciou predmetu obstaravania. Definovanjrm podmienkam porozumel a s dodavkou tovaru za tchto 
podmienok sahlasf. Uchadzad zaroven prehlasuje, 2,e vgeticy ad* uvedend v ponuke a doklady tvoriace skasf 
ponuky sü Opine a pravdive. 
Zaroven vyhlasujem, 2e som/nie som platiterom DPH. 

Datum: 26.12.2022 
Miesto: Trnava 
Peiatka, podpis gtatutarneho/spinomocneneho zastupcu: 
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Nr(PIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNE1-10 SEKTORA 

Stay aktualny k: 01.01.2023 

Oislo vlo2ky: 4307 

I. Partner verejneho sektora 

Obchodne meno : TopKarMoto SK s.r.o. 

Sidlo : 
a) Nazov ulice/verejneho priestranstva: Bulharska 
b) SUpisne/Orientadne dislo: 42 
c) Nazov obce: Trnava 
d) Psd: 91701 
e) ttat: Slovenska republika 

ICO: 35930969 

Pravna forma: Spoloonost s rueenim obmedzenym 

Platnost' : od: 19.01.2019 

Obchodne meno : .tiva SK s.r.o. 

Sidlo : 
a) Nazov ulice/verejneho priestranstva: Kolarovska cesta786 
b) Sdpisne/Orientaane dislo: 786 
c) Nazov obce: Zemianska Olea 
d) Psi: 94614 
e) Stat: Slovenska republika 

ICO: 35930969 

Pravna forma: Spolo6nost s ruaenim 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) Supisne/Orientadne eislo: 16 
c) Nazov obce: Bratislava - mestska east Stare Mesto 
d) Psi: 81106 
e) ttat: Slovenska republika 

ICO : 36869571 

Platnost': od: 19.05.2017 

III. Koneeni Oivatelia vOod 



Mer10 : Pavel Lipenskji 

Sidlo : 
a) Nazov ulice/verejneho priestranstva: 
b) Supisne/Orientadne dislo: 
c) Nazov Pine: 
d) Pse: 56401 
e) tat: aeska republika 

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

IV. Verejni funkcionari 

Bez zaznamov. 

V. Oznamenie o overeni koneenych utivatel'ov vyhod 

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

VI. Udelene pokuty 

Bez zaznamov. 

VII. KvalifikovanY podnet 

Bez zaznamov. 



topkarmoto 	  

SPLNOMOCNENIE 

Dolu podpisanV Pavel Lipenslq nar 

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

loO: 35 930 969 

SpInomochujem zamestnanca spoloonosti 

Norberta Havrana bvdliskom: 

zastupovanim spoloanosti TopKarMoto SK s.r.o. tVkajtjcich sa v•S'etkch Okonov 
vyhlasenVch zakaziek verejneho obstaravania. 
Toto spinomocnenie plati do odvolania 

Pavel Lipens* 

Spinomocnenie prijirnam: 

Norbert Havran 

TRNAVA, 14.01.2019 

TopKarMoto SK s.r.o. 

+421 905 878 439 
Bulharska 42 

917 01 Trnava 
www.topkarmoto.sk  

ICO: 35930969 
DPH: 9(2021998792 

Spolotnost je zapisana 

na okresnom stide Nitra, 
oddiel: Sro, vloika Eislo: 16535/N 



Sr, 
7,0 

Ovefenf - legalizave 

Rene etslo ovetovaci knihy 023/2019 	  

Ovauji, 	  

Pavel Lipensk). narozen 

bydliAtam 

jehni (jejiz) totoznost nyla prokazana. 	  
tub o listinu pfede mnou vlastnoruend podepsal (a). 	  

V Letohrade dne 14.1.2019 

Mgr. Martina iuchodolova 

notatka 

Osvcd4ujcm, e tem odpis skladaci so •  

( 	scrin) doslovne suhlasi s predloteqm originalom 
( 	 ), skladajticim so a 1 	 lisrov 

	 tran). 1de o odpis 410 aiesetahrf+.• V predloicnej 
listine nie si iadne ztneny, clopinicy, vsuvky alebo 

Na odpise neboli vykonane tiadne opravy nezhod 

s predloienou lisrinou. 
Novjch limkoch, dna 	•• 2 -01-143 

4 3,;? 


