VS-2021-04230

Kúpna zmluva
uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „zmluva“)

ČLÁNOK I.
Zmluvné strany

Kupujúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO:
DIČ:

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Štefánikova 2,
811 05 Bratislava
P. O. BOX 128
810 00 Bratislava 1
JUDr. Metod Špaček, Ph.D.
vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

30 845 157

(ďalej len „kupujúci“)
a
Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný:

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Sabinovská 6, 821 02 Bratislava
Ing. Jaroslav Hercog – konateľ spoločnosti
Ing. Martin Jakubík - konateľ spoločnosti
31 347 215

Obchodný register, Okresný súd Bratislava I.
oddiel: Sro, vložka číslo 4775/B

(ďalej len „predávajúci“)
(predávajúci a kupujúci spoločne ďalej len „zmluvné strany“)
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ČLÁNOK II.
Úvodné ustanovenia
1. Táto zmluva je uzatvorená ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom
podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom predmetu: „Nákup nového
osobného vozidla“.
2. Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu motorové vozidlo podľa článku II zmluvy
za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu a kupujúci predmetné motorové vozidlo za vzájomne
dohodnutú kúpnu cenu kupuje do svojho výlučného vlastníctva.
3. Predávajúci je autorizovaný importér motorových vozidiel továrenskej značky ŠKODA
výrobcu ŠKODA AUTO a. s., tř. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Česká
Republika na základe osvedčenia hromadného dovozcu vozidiel č. 0209 vydaného
Ministerstvom
dopravy,
pôšt
a
telekomunikácií
Slovenskej
republiky
pod č. k. 4640-2100/2006 dňa 06.06.2006.

ČLÁNOK III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet kúpy
nové (nepoužívané) osobné motorové vozidlo továrenskej značky a typu
ŠKODA Superb iV (ďalej len „vozidlo“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k
vozidlu a záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodanie vozidla
podľa cenovej ponuky a za podmienok dohodnutých ďalej v tejto zmluve:
MODEL:
Druh vozidla:
osobné
Továrenská značka, typ (model): ŠKODA Superb iV
1.4 TSI 160 kW (217 k) 6° AP PHEV
Farba:
čierna metalíza
Výr. číslo karosérie (VIN):
Rok výroby:
2021
Číslo technického preukazu:
Evidenčné číslo vozidla:
2. K vozidlu je predávajúci povinný dodať 2 kľúče s diaľkovým ovládaním, technický
preukaz, návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, servisnú knižku, povinnú
výbavu v zmysle platnej legislatívy, výbavu a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej
špecifikácie.
3. Predmet

zmluvy

podľa

bodu

1.

bude

dodaný

vo

vyhotovení
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a s výbavou podľa prílohy č.1 – Technická špecifikácia vozidla, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy. Súčasťou predmetu zmluvy je aj servisný balík počas dohodnutej
záruky.
4. Súčasťou výbavy vozidla je:
a) povinná výbava,
b) sada základného náradia,
c) platné osvedčenie o evidencii preukazujúce schválenie vozidla pre premávku na
pozemných komunikáciách v slovenskom jazyku,
d) návod na obsluhu a údržbu vozidla, vrátane dodávanej výbavy a príslušenstva
v slovenskom jazyku,
e) servisná knižka v slovenskom jazyku.
5. Súčasťou predmetu zmluvy je zaškolenie max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
6. Súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného vozidla. Ak
sa pri odskúšaní zistí vada, kupujúci má právo odmietnuť prevzatie vozidla.

ČLÁNOK IV.
Kúpna cena
1. Kúpna cena za predmet zmluvy podľa článku III zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 18/1996 Z. z.“) a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
NR SR č.18/1996 Z. z. Kúpna cena na základe ponuky predávajúceho v procese verejného
obstarávania je vo výške:
cena bez DPH:
31.040,- Eur
DPH 20%:
6.208,- Eur
cena celkom vrátane DPH:
37.248,- Eur
(slovom: tridsaťsedemtisíc dvesto štyridsaťosem euro)
Cena je podrobne špecifikovaná v cenovej ponuke predávajúceho, ktorá je obsahom
prílohy č. 2 – Cenová kalkulácia–konečná cena vozidla a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy.
2. Cena vozidla je stanovená vrátane DPH, cla, dovoznej prirážky, vykonania predpredajného
servisu a dopravy na miesto plnenia, prvého zápisu držiteľa motorového vozidla, prípadne
ďalších nákladov ako poistenie a ostatných nákladov spojených s dodávkou predmetu
zmluvy vrátane zabezpečenia záručného servisu. Cena je dohodnutá ako konečná.

3. Motorové vozidlo, ktoré ku dňu odovzdania, spĺňa ustanovenia § 11 ods. 12 písm. a)
zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
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ČLÁNOK V.
Platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci uhradí kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej
predávajúcim. Predávajúci, je oprávnený vystaviť faktúru po riadnom prevzatí osobného
motorového vozidla, ktoré spĺňa technické parametre a požiadavky na vybavenie a
príslušenstvo na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaného
oboma zmluvnými stranami. Kupujúci neposkytuje predávajúcemu na plnenie podľa tejto
zmluvy žiadne preddavky ani zálohy z kúpnej ceny za predmet zmluvy.
2. Úhrada faktúry bude realizovaná výhradne formou bezhotovostného platobného styku
prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho na základe faktúry
vystavenej predávajúcim a preukázateľne doručenej kupujúcemu na jeho
korešpondenčnú adresu alebo e-mailovú adresu: faktury@prezident.gov.sk . Pre účely
tejto zmluvy sa za dátum úhrady faktúry zo strany kupujúceho považuje dátum odpísania
platenej sumy z účtu kupujúceho v jeho banke.
3. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
Faktúra musí obsahovať predpísané náležitosti podľa § 74 zákona č.222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a/alebo jej
súčasťou nebude Protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy, riadne potvrdený
oprávneným zástupcom kupujúceho, kupujúci má právo vrátiť faktúru predávajúcemu na
opravu, alebo doplnenie. V takom prípade začne nová 14- dňová lehota splatnosti faktúry
plynúť po doručení opravenej, alebo doplnenej faktúry.
5. Ak bude faktúra vrátená predávajúcemu, lehota splatnosti neplynie a začína plynúť až po
jej vystavení a doručení bez vád.
6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vylučujú postúpenie pohľadávky na tretiu osobu
bez predchádzajúcej vzájomnej písomnej dohody.
7. Predávajúci je povinný predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá
ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od
uzavretia zmluvy.

ČLÁNOK VI.
Dodacie podmienky
1. Predmet zmluvy uvedený v čl. III. ods. 1 tejto kúpnej zmluvy bude dodaný, na základe
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protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy. Predávajúci je povinný dodať predmet
zmluvy - vozidlo najneskôr do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
O odovzdaní a prevzatí osobného motorového vozidla bude vyhotovený protokol, ktorý
potvrdia obe zmluvné strany a tento bude súčasťou vyhotovenej a doručenej faktúry.
Kupujúci sa zaväzuje prevziať vozidlo aj v skoršom termíne ako je dojednaný v tomto bode
a zaplatiť zaň na základe potvrdeného preberacieho protokolu a faktúry vystavenej
predávajúcim v termíne splatnosti faktúry podľa ustanovení bodov 3 a 4 čl. V.
2. Predávajúci sa zaväzuje spolupracovať s kupujúcim. Predávajúci je povinný najmä
konzultovať a odsúhlasiť celý proces dodávky pred dodaním vozidla a dohodnúť
s kupujúcim miesto odovzdania a prevzatia osobného motorového vozidla a presné sídlo
autorizovaného servisu.
3. Odovzdanie a prevzatie bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho
a predávajúceho v mieste plnenia. Miestom plnenia je na adrese: Štefánikova 2, 811 05
Bratislava.
4. Predávajúci je povinný vyrozumieť zástupcu kupujúceho (doporučeným listom, alebo
e-mailom
na
adresu:
o pripravenosti predmetu zmluvy alebo jeho časti k odovzdaniu - prevzatiu, najneskoršie
48 hodín vopred.
5. Pri prevzatí predmetu zmluvy podpíšu poverení zástupcovia zmluvných strán preberací
protokol o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla - príloha č.3, podpísaním ktorého sa
považuje vozidlo za prevzaté.
6. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie vozidla ak pri prevzatí vozidla zistí vadu,
alebo ak predmet zmluvy nebude zodpovedať technickej špecifikácii a požiadavkám
na vybavenie a príslušenstvo požadovaných kupujúcim.

ČLÁNOK VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Predávajúci je povinný dodať osobné motorové vozidlo v súlade s požiadavkami podľa
tejto zmluvy bez vád, poškodenia alebo iného opotrebovania ako motorové vozidlo nové,
nejazdené treťou osobou ani predávajúcim ako predvádzacie, alebo služobné vozidlo.
2. Predávajúci dodá osobné motorové vozidlo s požadovanými technickými parametrami
a v požadovanej výbave s príslušenstvom a dokumentami, ktoré sa viažu k riadnemu
odovzdaniu vozidla a k jeho užívaniu.
3. V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii
predmetu zákazky, kupujúci si vyhradzuje právo tovar - osobné motorové vozidlo
neprevziať a to bez nároku na akúkoľvek finančnú náhradu za náklady spojené s jeho
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dodaním.
4. Ak tovar - osobné motorové vozidlo predávajúci nedodá v stanovenej lehote a podľa
podmienok v bode 1 čl. VI. môže kupujúci:
-

určiť náhradný termín na plnenie - dodanie osobného motorového vozidla,
odmietnuť plnenie – odstúpiť od zmluvy

5. Kupujúci má povinnosť prevziať predmet zmluvy v deň určený predávajúcim pri splnení
podmienky uvedenej v článku VI. v bode 4 tejto zmluvy a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
6. Predávajúci je povinný umožniť kupujúcemu dôkladné oboznámenie sa s predmetom
zmluvy, dodať predmet zmluvy kupujúcemu v dohodnutom termíne a množstve, v
bezchybnom stave a dohodnutej kvalite, vyhotovení a výbave a umožniť jeho prevzatie.
7. Pred odovzdaním predmetu zmluvy je predávajúci povinný zabezpečiť vykonanie
predpredajného servisu a pri odovzdávaní predmetu zmluvy predviesť funkčnosť
dodávaného vozidla a vozidlo protokolárne odovzdať poverenému zástupcovi kupujúceho
v mieste plnenia podľa čl. VI. bodu 3 tejto zmluvy.
8. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy je tvorený výlučne prvotriednym tovarom a nemá
žiadne vady, ktoré by bránili kupujúcemu v jeho užívaní. Predávajúci vyhlasuje, že
kupujúceho pravdivo a úplne oboznámil s jeho stavom a návodom na obsluhu.
9. Zmluvné strany si navzájom oznamujú svoje adresy a kontaktné osoby pre riadne plnenie
si povinností v zmysle tejto zmluvy
Protokol o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla je oprávnený výlučne podpísať:
na strane predávajúceho:
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., Sabinovská 6, 82102 Bratislava
tel. č.:
na strane kupujúceho:
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
tel. č.:

ČLÁNOK VIII.
Záruka a zodpovednosť za škodu
1. Na dodávaný predmet zmluvy vrátane príslušenstva a výbavy je dohodnutá záručná doba
5 rokov alebo najazdených 100 000 km, podľa toho čo nastane skôr. Na prehrdzavenie
karosérie je záruka 12 rokov a na lak 3 roky. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia
tovaru kupujúcim (od dátumu na preberacom –protokole o odovzdaní a
prevzatí motorového vozidla). Zoznam siete servisných stredísk plošne pokrývajúce
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územie Slovenskej republiky, ktoré sú autorizovaným servisným miestom schopným plniť
povinnosti vyplývajúce z vykonávania záručného servisu je uvedený v prílohe č. 4 tejto
zmluvy.
2. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo výrobná vada, je predávajúci
povinný poškodené diely opraviť, alebo vymeniť, čo bude vykonané bez úhrady
najneskoršie do 30 dní od reklamovania vady.
3. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za vady, ktoré boli spôsobené neodbornou
prevádzkou, obsluhou a údržbou, používaním v rozpore s návodom na použitie, resp.
s obvyklým spôsobom užívania vozidla alebo užívaním nezodpovedajúcich
prevádzkových kvapalín a ďalších médií používaných v súvislosti s prevádzkou vozidla.
4. Nebezpečenstvo škody v dodávke (nekompletnosť, poškodenie vozidla) prechádza na
kupujúceho v deň podpisu preberacieho protokolu predmetu zmluvy kupujúcim. Kupujúci
si vyhradzuje právo neprevziať vozidlo poškodené alebo inak nekompletné.
5. V prípade reklamácií predmetu zmluvy sa postupuje podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej
republiky.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby v prípade akýchkoľvek vád predmetu
kúpy môže kupujúci uplatniť nároky z vád predmetu kúpy podľa § 436 Obchodného
zákonníka.

Článok IX.
Sankcie a zmluvné pokuty
1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy v dohodnutej lehote,
vzniká kupujúcemu právo uplatniť si u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške
20,- Eur a to za každý aj začatý deň omeškania. Právo kupujúceho na odstúpenie od
zmluvy v prípade omeškania predávajúceho tým nie je dotknuté.
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, vzniká predávajúcemu právo
účtovať kupujúcemu úroky z omeškania v zákonnej výške.
3. V prípade omeškania predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť vady predmetu
zmluvy podľa čl. VIII. ods. 2. tejto zmluvy, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu
náhradné vozidlo rovnakej kategórie.
4. V prípade, nesplnenia podmienok a technickej špecifikácie požadovaných kupujúcim,
o ktorých sa kupujúci dozvie až po uzavretí tejto zmluvy, avšak pred uplynutím lehoty na
odovzdanie plnenia má právo kupujúci na jednostranné odstúpenie od zmluvy, z dôvodu
nesplnenia podmienok zo strany predávajúceho podľa tejto zmluvy.
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ČLÁNOK X.
Vlastnícke právo
1. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho po riadnom uhradení
kúpnej ceny za predmet zmluvy a pripísaní finančných prostriedkov na účet
predávajúceho.

ČLÁNOK XI.
Zánik zmluvy
1. Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď sa pre predávajúceho stalo
splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným.
2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
okamžite písomne od zmluvy odstúpiť a požadovať od povinnej strany náhradu škody,
ktorá jej vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou. Zmluvné strany sa dohodli, že
za podstatné porušenie zmluvných povinností budú považovať porušenie akejkoľvek
povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej
strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej moci, napr. neočakávanej a nepredvídateľnej
udalosti, alebo rozhodnutia orgánu štátnej správy Slovenskej republiky.
3. Výpoveďou danou zo strany kupujúceho a to aj bez uvedenia dôvodov, ukončenie zmluvy
podľa tohto bodu nastane po uplynutí 30 dňovej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od
nasledujúceho dňa po doručení výpovede predávajúcemu v listinnej forme. V prípade
pochybností sa za deň doručenia považuje tretí deň od odoslania písomnej výpovede
predávajúcemu. Výpoveď musí obsahovať náležitosti o vysporiadaní záväzkov zmluvných
strán v súvislosti s plnením zmluvy do momentu jej ukončenia ku dňu uplynutia
výpovednej lehoty a ukončenia zmluvy.
4. Zmluvu je možné zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán.

ČLÁNOK XII.
Záverečné ustanovenia
1. Kupujúci požaduje, aby predmet zmluvy (vozidlo) spĺňalo aj ďalšie nemenované
podmienky, vyplývajúce zo záväzných a platných a právnych noriem Slovenskej
republiky a Európskej únie, vzťahujúce sa na predmet zákazky uvedený v čl. II bode 1
tejto zmluvy, ak sú podľa právnej úpravy požadované.
2. Odkladacia podmienka: Objednanie vozidla podľa tejto zmluvy je podmienené splnením
technických vlastností, ktoré kupujúci preverí v dokladoch doručených od
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predávajúceho v zmysle Osobitných požiadaviek na plnenie. V prípade nesplnenia
technických parametrov si vyhradzuje kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
3. V prípade zmeny názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov ako aj spôsobu ich
konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, zmluvná strana, ktorej sa
niektorá z týchto zmien týka, oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť a to bez
zbytočného odkladu.
2. Táto zmluva patrí medzi povinne zverejňované zmluvy (vrátane dodatkov zmlúv) podľa
ustanovení § 5a zákona č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“) v spojení
s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná dňom podpisu
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch
zmluvných strán nepodpíšu túto zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň
neskoršieho podpisu. Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
4. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti, právne pomery z nej
vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, len slovenským právnym poriadkom a to najmä
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
5. Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byť urobené formou
písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán s výnimkou zmeny kontaktných osôb
podľa čl. VII bod 9 tejto zmluvy, ktoré sa vykonajú oznámením druhej zmluvnej strane
bez zbytočného odkladu. Po obojstrannom potvrdení sa stanú neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy.
7. Predávajúci sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia tejto zmluvy bez
predchádzajúceho súhlasu kupujúceho nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek
tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú
overovať účtovnú závierku, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej
spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so
všeobecne záväzným právnym predpisom SR alebo požiadavkou správneho alebo
regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov SR alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných
vzťahoch s kupujúcim, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné
informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od kupujúceho,
a to i po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
8. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých
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kupujúci dostane dve vyhotovenia.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna,
prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená
a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a bez
výhrad súhlasia s jej ustanoveniami.
10.Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č.1 Technická špecifikácia vozidla
Príloha č.2 Cenová kalkulácia–konečná cena vozidla
Príloha č.3 Protokol o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla
Príloha č.4 Zoznam servisných stredísk

V Bratislave, dňa
Predávajúci:
..................................................................................
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Ing. Jaroslav Hercog
konateľ

..................................................................................
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Ing. Martin Jakubík
konateľ

V Bratislave, dňa
Kupujúci:
.......................................................................................
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
JUDr. Metod Špaček, Ph.D.
vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
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Príloha č. 1

kVýzve na pľedloŽenie cenovei ponuky
Návrh na plnenie kritérií
Názov

I

zákaz|<y:

Nákup nového osobného automobilu na hybľidný pohon

dentifikačnéúdaje uchádzača:

Názov uchádzača: ŠxonaAUTO Slovensko s.r.o.

Sídlo uchádzača: Sabinovská 6, Bratislava
IČo uchádz ača: 31347 2L5

E-mail kont. osoby: gabriela.kelesiova@skoda-auto.sk
Telefón kont' osoby: 00421 903 701 054

Model:

šrooe SUPERB

Počet:].ks

1.4 Tsl 160 kW (2I7 k| 6" AP PHEV* /1,I5+85l

Lrslo
položky

Pľedmet zákazl<y

Cena v EUR bez DPH

7

Nový osobný
automobil na
hvbridný pohonx

31 040,00

Cena spolu v EUR
Platca

D

CenavEURsDPH
37 248,00
37 248,00

31 040,00

PH /nep+atea-DPH

Čestnévyhlásenie: Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že spĺňam podmien}<y

účastipodl'a S 32 ods. 1 písm. fJ zákona č'343 /2075Z.z' overejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovené vo ýzve na predkladanie ponúk.

Dátum:

07

'07.202I, Bratislava

txgm*uäg éilqfi}'ähs.r. o

'

Sabĺnovská 6

821 02 BHAnS|ÁVA 2

za Šxo

Slove

ZaS

Ing.l

Ing.

Konatel'

Konatel'

AUTO Slovensko
n Jakubík

x uchádzač v rámci svojej ponuky musí uviesť: obchodnú značku a typ ponúkaného
vozidla vrátane
príslušenstva. Uchádzač túto podmienku splní predložením napľ. prospektového mateľiáIu vrátane
podrobnej technickej špecifikácie, technických listov a pod.
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Príloha č.2

zve na predloŽenie cenovej ponuky
Návrh na plnenie kritérií

Názov

zákazky:

Nákup nového osobného automobilu na hybridn pohon

Zančka: Šroon
Model: Superb iV
Vyibava: Style
Motorizácia: 1 .4 TSl 160 kW (217 k) 6' AP PHEV
1.4 TSt 160 kW
(217 k) 6" AP
PHEV* 1115+85ĺ

Popis parametra I vybavy

Požiadavka verejného
obstarávatelä _ hodnota
parametra

Farba vozidla:

čierna metalíza

Vykon motora v hybridnom reŽime

min. 115 kW

Prevodovka:

automatická, min. 6 stupnová

ano
1.4 TSt 160

kW

(217 k) 6o

PHEV*

Krutiaci moment v hybridnom reŽime:

min.25O Nm

AP ^15+85/
25O pro 1550-3500

Rázvor:

min. 2 780 mm

2841

Celková hmotnost:

max. 2 3OO kg

2234

Prevádzková hmotnosť

max. 195O k

1889

Počet sedadiel:

preSos

ano

Karoséria v prevedení

liftback / sedan
min. 10 kWh

Kapacity batérie elektromotoru
INTERNAL

SUPERB iV

šxool ĺUĺostovensko

lčo'g'lg+lzls, lČ-opH, sxzozoz9&ĺ65, zapísaná

4

6O

ano
ano

s.r.o.

Sabinowká 6' 821 02 Bratislava, slovenská republika
T +4212

b

AP

v Obchodnom ĺegistri Okresného sridu Bratislava l., oddie|: sro, vložka č.4775/B

247 1OO, F +4212 48247 106, vedeniespolocnosti@skoda-auto.sk,

M.skoda-auto.sk

I

Dojazd na čisto elektrick, pohon - kombinovan' podl'a normy WLTP:

45 - 54km

objem batoŽinového priestoru: m
objem palivovej nádrŽe:

min.485 litrov

58-64
625

min.43l

50r

Vonkajšie r ozmery| díŽka|

min.4 75O mm

4891

Vonkajšie rozmery: dĺžka:

max.4 9OO mm

4891

Vonkajšie rozmery: Vl ška:

max. 149O mm

1487

Vonkajšie rozmery: šírkas vyklopen' mi spätn' mi zrkadlami:

max.21OO mm

2031

s

šxooa

I

V, bava automobilu:
Prevodovka:

automatická

Svetlomety:

full LED predné ajzadné

ano
ano

Predné hmlové svetlomety s presvecovaním do zákrut alebo ekvivalent

2-z nová

Klimatizácia:

min.

Tempomat:

adaptívny

Parkovacie senzory:

vpredu aj vzadu, vrátane
zadnei parkovacei kamerv

ano

MasáŽne sedadlo vodiča elektricky nastavitelhé s pamätou

ano

Systém bezklÚčového odomykania, zamykania, štartovania

ano

Motorizované otváranie kufra:

ano

Telefonovanie s Bluetooth:

ano

Bočnéairbagy vpredu a vzadu s hlavov m airbagom:

ano

Kolenn'' airbag vodiča s deaktiváciou airbagu spolujazdca:

ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ABS, EDS, ESC:

ano
ano

lavové opierky vpredu:

ano

3 hlavové opierky vzadu

ano

ano
ano

Kontrola tlaku v pneumatikách:

ano

ano

Laktová opierka vpredu:

ano
ano

ano
ano

H

Volant pre ovládanie rádia a telef nu
NTERNAL

ano

šKoDA lUTo stovensko

s.Í.o-

sabinovská 6, 821 02 Bratislava, Slovenská republika

lČo'3lsql2'ls, lČ-DPH: sK2o2o296465, zapísaná v obchodnom registri Okresného srjdu Bratislava
Í +4212 482471oo,F +4212 48247 1o6,vedeniespolocnosti@skoda-auto.sk M.skoda-auto.sk

l.,

Sro, vložka č.4775lB

lt,

.$

Navigačny systém s dotykov m displejom a uhlopriečkou min. 9' - ,
podklad Eur py
na
mäti
Elektricky nastavitelhé vonkajšie spätné zrkadlá s automatickym stmievaní n, elektricky
nastavitelhé, vyhrievané a sklápatelhé:

ano

ano

ano

ano

Vyhrievanie predn"ch a sedadiel:

ano

ano

Gumové rohoŽe:

ano

ano

Kolesá s letn' mi pneumatikami 4x, zliatinové disky, min 18' '
Kolesá so zimn, mi pneumatikami 4x,17" zliatinové disky, originál podl'a por ikanej značky

ano

ano

ano

ano

Sveteln

ano

ano

Detekcia mŕtveho uhla:

ano

ano

Extra

ano

ano

lnteriér vozidla: potah sedadielkoža - syntetická koŽ
LED paket vn torn' vrátane ambientného osvetlenia

ano

ano

ano

Elektrochr matické vnutorné spätné zrkadlo:

ano

2zásuvky USB v 2. rade na napájanie:

ano

ano
ano
ano

Digitálny prístrojov, panel:

ano

ano

Automatické n dzové brzdenie za pomoci radaru:

ano

ano

vozidla:

D

t

a

daŽďov senzor

nované zadné okná:

a: 07.O7.2021,

Bratislava

za
lng. Ja

za

s.r.o.

lng

Konatel'

NTERNAL

Šxooa'

SKODA AUTO Slovensko

Slovensko s.r.o.
Jakubík

Konate

s.Í-o.

sabinovská 6, 821 02 Bratislava, Slovenská republika

lČo,3l3llz't5, lČ-DPH: sK2o2o296465,

zapísaná v Obchodnom registri okresného

T +4212 48 247 1OO, F +4212 48 247 106, vedeniespolocnosti@skoda-auto.sk,

s

du Bratislava l',

w.skoda-auto.sk

slo,vloŽka č' 4T75/B

šxoonEuľo Slovenskos.
Sabinovslĺá 6

82102 BBATISI.AVA 2

r.

o

Príloha č. 3 ku Kúpnej zmluve

Protokol o odovzdaní a prevzatí motorového vozidla
podľa článku VI bodu 1 kúpnej zmluvy
(ďalej len „protokol“)
Odovzdávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zamestnanec oprávnený
na odovzdanie vozidla:
Zapísaný:

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Sabinovská 6, 821 02 Bratislava
Ing. Jaroslav Hercog – konateľ spoločnosti
Ing. Martin Jakubík - konateľ spoločnosti
31 347 215

Obchodný register, Okresný súd Bratislava I.
oddiel: Sro, vložka číslo 4775/B

(ďalej len „odovzdávajúci“) na strane jednej
a
Preberajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
Korešpondenčná adresa:

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Štefánikova 2,
811 05 Bratislava
P. O. BOX 128
810 00 Bratislava 1

V zastúpení:
vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
č. účtu:
IČO:
DIČ:
Zamestnanec oprávnený
na odovzdanie vozidla:
Bankové spojenie:

30 845 157

(ďalej len „preberajúci“)
(odovzdávajúci a preberajúci ďalej spoločne len „zmluvné strany”)
INTERNAL

1

Na základe tohto protokolu odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá do užívania
nasledovné motorové vozidlo:
P.č. Z Á K L A D N É Ú D A J E O M O T O R O V O M V O Z I D L E:

1.

Druh/značka/rok výroby

2.

Výrobné číslo

3.

Číslo osvedčenia o evidencii

4.

EČV

5.

Farba vozidla

6.

Stav tachometra v km pri odovzdávaní

7.

Stav PHM v nádrži pri odovzdávaní

8.

Technický stav vozidla:

9.

Príslušenstvo/výbava vozidla:
A) Kľúče/ Doklady
Kľúč od zapaľovania
Kľúč od pevného mechanického zabezpečenia
Veľký technický preukaz
Potvrdenie o PZP
Servisná knižka
Inštrukčné balenie – návod na obsluhu
Diaľničná známka SK
B) Výbava
Lekárnička
Výstražný trojuholník
Kľúč na kolesá
Zdvihák
Oko na ťahanie

INTERNAL

2

Sada náhradných žiaroviek
Ťažné lano
Reflexná vesta
Zabudované rádio
Rádio- typ:
Sezónne prezutie (zimné/letné + disky / zliatina)
Pneumatiky značka/rozmer:
Pneumatiky značka/rozmer:

Rezervné koleso
Disky kolies plechové/zliatina
Koberčeky textil/guma

V Bratislave, dňa

Odovzdávajúci:

.......................................................................................
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Ing. Gabriela Kelešiová

V Bratislave, dňa

Preberajúci:

INTERNAL

.......................................................................................
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
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Príloha č.4
Zoznam servisných stredísk

Bratislavský kraj
Obchodný názov

Sídlo

tel. číslo

zodpovedná osoba

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.

Sklabinská
7635/20,
Bratislava
Hodonínska 13, Bratislava

+421 961 057 023, 024

Augustína Zliechovská

otváracie
hodiny
(pondelok-piatok)
7:00 – 15:30

+421 918 125 100

Roman Gurín

7:00 - 18:00

+421 2 4949 1833

Miroslav Christov

7:00 – 18:00

BOAT a.s.

Račianska
184/B,
Bratislava
Vajnorská 167, Bratislava

+421 2 49 280 111

Ladislav Poór

7:00 – 16:30

DANUBIASERVICE, a.s.

Rožňavská 30, Bratislava

+421 2 4848 4111

Miroslav Mazák

7:00 – 18:00

HÍLEK a spol., a.s.

+421 34 77 25 780

Miroslav Vlasák

7:00 – 17:00

0800 10 20 10

Martin Dirnbach

6:00 - 22:00

KARIREAL SLOVAKIA a.s.

Pezinská
2902/33,
Malacky
Panónska
cesta
23,
Bratislava
Galvaniho 13, Bratislava

0800 113 117

Michal Began

7:00 – 17:00

KARIREAL SLOVAKIA a.s.

Nová 17, Pezinok

0800 113 117

Milan Kačička

7:00 – 17:00

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Dolnozemská

Dolnozemská
7,
Bratislava
Vajnorská 162, Bratislava

+421 2 49 262 900

Matúš Šaulič

7:00 - 15:30

+421 2 49 262 400

Marián Pittner

7:00 – 15:30

M. Sch. Trnavského 14,
Bratislava

0800 102 103

Ivan Dobrovodský

7:00 - 18:00

AUTOCENTRUM BYSTRIANSKY, spol. s r.o.

Gemerská 2, Lučenec

+421 47 4322 026

Ján Vilhán

7:30 - 16:30

AUTONOVO, a.s.

Zvolenská
cesta
23,
Banská Bystrica
Zvolenská
cesta
40,
Banská Bystrica
Cesta osloboditeľov 21,
Brezno
Školská 36, Rimavská
Sobota
Strážska cesta 5614,
Zvolen
Čerešňová 8A, Banská
Bystrica

+421 48 4718 121

Matúš Čech

7:00 - 17:00

+421 48 4366 111

Milan Hodek

7:00 - 17:00

+421 48 612 3131

Tomáš Vrbovský

7:30 - 16:00

+421 47 563 1569

Ján Vaculčiak

8:00 - 16:00

+421 45 533 1641

Jozef Orlai

7:00 - 17:00

+421 48 472 7759

Marián Mokryš

7:30 - 16:00

Auto Lamač spol. s r.o.
AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.

IMPA Bratislava, a.s.

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. Vajnorská
Todos Bratislava s.r.o.
Banskobystrický kraj

AUTONOVO, a.s.
AUTO PARK BREZNO, s.r.o.
AUTORIS, s.r.o.
AUTO SLOVÁK s.r.o.
EUROMOTOR, spol. s r.o.

INTERNAL

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Sabinovská 6, 821 02 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31347215, IČ-DPH: SK2020296465, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 4775/B
T +421 2 48 247 100, F +421 2 48 247 106, vedeniespolocnosti@skoda-auto.sk, www.skoda-auto.sk

IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.

Vieska 285,
Hronom

Žiar

nad

+421 45 6727 205

Róbert Mádel

7:00 - 19:00

+421 56 6322 213

Július Cseh

7:30 - 16:00

Auto Gábriel, s.r.o. Košice

Pribenícka cesta 945/6,
Královský Chlmec
Vozárova 5, Košice

+421 55 6839 116

Martin Bražina

7:30 - 17:30

Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.

Priemyselná 1, Košice

+421 55 7961 611

Miroslav Bodnár

7:30 - 16:00

Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., Michalovce

+421 56 6870 213

Miloš Knežo

7:30 - 17:00

+421 55 6338 909

Marcel Rendoš

7:00 - 17:30

+421 53 4425 830

Radoslav Rimbala

7:00 - 16:30

+421 908 932 298

Miloslav Eštok

7:30 - 16:30

Moris Slovakia s.r.o.

Močarianska
5824,
Michalovce
Prešovská
cesta
69,
Košice
Duklianska 55, Spišská
Nová Ves
P.O. Hviezdoslava 17,
Michalovce
Alejová 4, Košice

+421 55 7890 100

Pavol Vitališ

7:00 - 17:00

QALT s.r.o.

Južná trieda 64, Košice

+421 55 6703 333

Mário Grumich

7:00 - 16:30

Todos Košice, s.r.o.

Prešovská cesta 1212,
Košice

+ 421 800 102 103

Ľuboš Beličák

7:00 - 17:30

Autocentrum CYDA s.r.o.,

Kalnická cesta 1, Levice

+421 36 63 12 005

Andrej Blaho

7:00 - 15:30

AUTOSERVIS JAKUB, spol. s r.o.

+421 385365202

Mário Jakub

7:30 - 17:00

HELORO s.r.o.

Dopravná
2069/1,
Topoľčany
Prowazekova 7, Komárno

+421 35 7740 863

Tomáš Batkai

7:30 - 16:30

MOTO JAS, s.r.o.

Cabajská 29, Nitra

+421 37 6541 666

Andrej Fryštik

7:00 - 17:00

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., o.z. Nitra

Bratislavská 18, Nitra

+421 37 69 333 69

František Šimko

8:00 - 16:30

Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., o.z. Nové Zámky

Výpalisko
Zámky

Nové

+421 35 69 222 69

Cyril Minárik

8:00 - 16:30

+421 52 436 9567

Peter Demko

8:00 - 16:30

+421 52 4513 313

Štefan Hudák

7:00 - 17:00

Š - AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o.

Levočská
33,
Stará
Ľubovňa
Priemyseln areál Východ
3406, Poprad
Priemyselná 20, Bardejov

+421 908 366 036

Marián Kurej

7:30 - 16:00

Š - AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o.

Požiarnická 5, Stropkov

+421 54 7422 650

Marcel Čekelský

7:00 - 15:30

Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.

Mierová 99, Humenné

+421 57 7750 342

Marcel Kuzma

8:00 - 16:30

Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.

+421 57 4421 257

Juraj Mikloš

7:30 - 16:30

CAMEA car, a.s.

Čemernianska 3, Vranov
nad Topľou
Duklianska 24, Prešov

+421 51 7733 834

Emil Kuruc

7:30 - 17:30

PO CAR, s.r.o.

Petrovanská 1, Prešov

+421 51 7560 216

Juraj Graca

7:00 - 17:00

Košický kraj
A- MOBIL s.r.o.

AUTOSPOL VLASATÝ s.r.o.
AUTOVES, s.r.o.
EGOVAN, spol. s r.o.

Nitriansky kraj

26,

Prešovský kraj
ALD MOBIL SL, s.r.o
AUTONOVA, s.r.o.

Trenčiansky kraj
INTERNAL
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A R A V E R a.s.

M.R.
Štefánika
26,
Trenčín
Centrum I 1725, Dubnica
nad Váhom
Nedožerská cesta 46,
Prievidza
Sládkovičova
127/632,
Považská Bystrica
Brezovská 460/9, Myjava

+421 32 7430 278

Miroslav Bago

7:00 - 17:00

+421 42 4450 014

Dávid Hílka

8:00 - 17:00

+421 46 518 6064

Ján Bránik

7:00 - 17:00

+421 42 4379 237

Ľuboš Ragula

7:30 - 16:00

+421 34 621 50 41

Martin Lukáč

7:30 – 16:00

Trenčianska 64, Nové
mesto nad Váhom
Bratislavská 418, Trenčín

+421 32 7714138

Tomáš Drahovský

7:00 - 16:30

+421 32 6509 127

Peter Sedláček

7:00 - 17:00

A R A V E R a.s.

Žilinská 116, Piešťany

+421 33 7718934

Daniel Kubica

7:00 - 17:00

AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o.

Nitrianska 1, Trnava

+421 903 444 301

Anton Pavlík

7:00 -17:00

Autoprofit, s.r.o.

Šaľská 743/2, Galanta

+421 31 7884 201

Tomáš Chrupka

7:30 - 17:00

AUTO VALUŠEK služby s.r.o.

Štúrova 41, Holíč

+421 903 778 080

Marián Zábrodský

7:00 – 15:30

BAYERN CENTER HC, s.r.o.

+421 907 888 883

Miroslav Karaffa

7:30 - 17:00

+421 33 554 57 30

Radovan Krajčovič

8:00 - 18:00

+421 948 620 064

Ondrej Neilinger

7:30 - 16:30

+421 31 569 1 080

Viktor Bors

8:00 – 17:00

HÍLEK a spol., a.s.

Hviezdoslavova
25,
Hlohovec
Nitrianska cesta č.15,
Trnava
Istvána
Gyurcsóa
6975/38, Dunajská Streda
Vojtechovce
621,
Vojtechovce
Vajanského 24, Senica

+421 34 651 70 07

Roman Suchý

7:00 – 17:00

HÍLEK a spol., a.s.

Mazúrova 3, Skalica

+421 34 664 44 23

František Kazinota

7:30 – 16:00

IMPA Šamorín s.r.o.

Bratislavská cesta 75,
Šamorín
Pri Kalvárii 17, Trnava

0800 10 20 10

Pavol Kypta

8:00 - 18:00

+421 33 535 20 61

Michal Szabó

7:00 - 17:00

Bratislavská
Trnava

+421 33 592 17 67

Marek Tóth

7:30 - 16:30

AUTO-CENTRUM, a.s.
AUTOKOMPLEXX, s.r.o.
AUTOMAX PLUS s.r.o.
CORA Myjava s.r.o.
PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o.
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o.
Trnavský kraj

Branislav Skukálek-AUTOSERVICE
DS - CAR, s.r.o.
Fridrich Bors OPRAVA AUTOMOBILOV

Peter Klas s.r.o.
RM JET, spol. s r.o.

7482/80,

Žilinský kraj
AUTOPROFIT s.r.o.

A. Hlinku 483, Čadca

+421 41 433 23 33

Vladimír Kormanec

7:00 - 16:00

G A L I M E X s.r.o.

Rosinská cesta 17, Žilina

+421 41 5061 111

Peter Uhrík ml.

7:30 - 17:00

G A L I M E X s.r.o.

Sučianska
cesta
49,
Martin
Janoškova 2278, Dolný
Kubín
Pri rieke 795/3, Žilina

+421 43 4005 111

Alexander Vladár

7:30 - 17:00

+421 43 5866 111

Martin Murín

6:00 - 22:00

+421 41 5643 410

Milan Važan

6:00 - 22:00

Ul.
1.
mája
Liptovský Mikuláš

+421 44 5570 480

Martin Bobrovčan

7:00 - 20:00

IMPA Dolný Kubín s.r.o.
IMPA Žilina, s.r.o.
IMPA Liptovský Mikuláš s.r.o.
INTERNAL
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SECO AUTOTRANS s.r.o.
Todos Žilina s.r.o
Todos Ružomberok s.r.o.

.......................................................……...............
za ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Ing. Jaroslav Hercog
Konateľ

INTERNAL

Košťany nad Turcom,
Martin
Kragujevská 1, Žilina

+421 43 4444 888

Michal Czeto

7:00 - 16:00

+421 41 5640 514

Jozef Sobčák

7:00 - 18:00

Tatranská
cesta
Ružomberok

+421 44 4325 698

Marián Flajs

7:00 - 17:00

66,

...............................................................……
za ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Ing. Martin Jakubík
Konateľ
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