Číslo spisu:
2122 /2021
Kolárovo, dňa 17.05.2021

Výzva na predkladanie cenových ponúk
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:
So sídlom :
Zastúpená :
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN:
Kontaktné osoby:

Mesto Kolárovo
Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
Árpád Horváth – primátor mesta
00306517
2021014776
SLSP Kolárovo
SK68 0900 0000 0000 2639 5098

vo veciach zákazky:
Telefón:
Email:
vo veciach verejného obstarávania:
telefón:
E-mail:

Ing. Imrich Mészáros
0905 935 829
stavebne@kolarovo.sk
Ing. Margita Gőghová
035/7900914
goghova@mestokolarovo.sk

Názov predmetu obstarávania:
Obstaranie osobného motorového vozidla formou finančného leasingu s následnou kúpou
Druh zákazky: tovar
Slovník spoločného obstarávania (CPV):
34110000-1 - osobné automobily
Miesto dodania: Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 2590/1 946 03 Kolárovo
Opis predmetu obstarávania:
6.1 Verejný obstarávateľ verejne obstaráva nákup osobného motorového vozidla formou
finančného lízingu s výškou akontácie 5.000,00 Eur (s DPH) splátkovým kalendárom na
48 mesiacov spolu s havarijným a povinným zmluvným poistením, započítaním všetkých
ďalších poplatkov.
Predmetom zákazky je dodanie nového osobného motorového vozidla:
Karoséria:
kombi
Motor:
štvorvalcový
zdvihový objem:
1400 – 1600 cm3
výkon:
110 – 130 kW
palivo:
benzín
prevodovka:
7 stupňový automat (alebo viac)
farba:
svetlo-šedá
záruka:
7 rokov, s ponukou na auto – leasing s 5.000.- Eur akontáciou
s dobou financovania 48 mesiacov s poistením
6.2. Bezpečnosť:

1

- airbag vodiča a spolujazdca, bočné a hlavové
- elektronická parkovacia brzda s funkciou autohold
- kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS)
- tempomat (nie adaptívny)
- imobilizér v kľúči
- ABS (protiblokovací systém) + ESC (elekt. stabilizačný systém) + HAC (asistent pre
rozjazd do kopca)
- asistent na predchádzanie čelným zrážkam indikujúci automobily/chodcov)
- systém na sledovanie pozornosti vodiča
- asistent pre automatické prepínanie diaľkových svetiel
- aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu
Interiér:
- čalúnenie sedadiel v kombinácii látka a umelá koža
- delené a sklopné operadlá zadných sedadiel (v pomere 60:40)
- vyhrievané predné aj zadné sedadlá
- vyhrievaný volant
- výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča (s elektricky ovládanou bedrovou opierkou) a
spolujazdca
- dvojzónová automatická klimatizácia
- elektrické ovládanie okien vpredu aj vzadu, impulzné ovládanie všetkých okien
s bezpečnostnou funkciou proti privretiu
- samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo
- kožou potiahnutý volant a hlavica radiacej páky automatickej prevodovky
Exteriér:
- full LED predné svetlomety
- elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru
- dažďový senzor
- zadná parkovacia kamera s dynamickým navádzaním
- inteligentný asistent parkovania vrátane predných parkovacích senzorov
- dojazdové rezervné koleso
- LED denné osvetlenie + svetelný senzor
- LED zadné svetlá
- predné hmlové svetlomety
- zatmené sklá od B-stĺpika
- 17“ disky kolies z ľahkých zliatin
- chrómové lemovanie bočných okien
- elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, sklopné
Multimedia:
- plne digitálny prístrojový panel
- bezdrôtová nabýjačka mobilných telefónov
- DAB
- navigačný systém s LCD dotykovou obrazovkou
- konektivita mobilných telefónov min. Android Auto
- JBL zvukový systém s 8 reproduktormi, 320 W zosilovač
- bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla, kľúč s diaľkovým ovládaním
- ovládanie rádia na volante
7.

Predpokladaná hodnota zákazky: do 23.460,00 € bez DPH

V prípade, ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota
zákazky určená verejným obstarávateľom, môže verejný obstarávateľ považovať takúto
ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.
Lehota na dodanie predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ vyžaduje odovzdanie tovaru
v lehote najneskôr do 10 dní od uzavretia zmluvného vzťahu.

8.
9.
a)
b)

Financovanie predmetu zákazky: z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.
Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe uzatvorenej zmluvy.

10.

Lehota na predloženie ponuky: uplynie dňa 25.05.2021 do 11:00 hod.
Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ju vráti
uchádzačovi neotvorenú.

11.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa §32 ods. 1
písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodať tovar, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí
verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že
uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka
hodnotená.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa
§ 40 ods. 6 písm. f).

a)

b)

c)

12.

Spôsob predloženia ponuky:
• Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne alebo poštou na adresu:
Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č.1, 946 03 Kolárovo
• Uchádzač vloží ponuku do samostatnej obálky.
• Obálka musí byť uzatvorená a musí obsahovať nasledovné údaje:
a) Adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve
b)adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania uchádzača),
c)obálka musí byť označená :
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – NEOTVÁRAŤ a heslom
„Obstaranie služobného osobného motorového vozidla“
• V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo
osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie
ponuky. T. z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne
doručená verejnému obstarávateľovi na vyššie uvedenú adresu. Ponuky doručené po
uplynutí tejto lehoty nebudú vyhodnocované. Ponuky doručené po lehote na predkladanie
ponúk budú uchádzačom vrátené neotvorené.

13.
14.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude: najnižšia cena
Pokyny na zostavenie ponuky:
a) Všeobecné pokyny:
1. Jazyk ponuky: Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.
2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
preložené do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených v českom
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského
jazyka.
3. Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý
predmet zákazky.
4.
Variantné riešenie: NIE
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
5.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom
postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
b) Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
1. Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčame používanie vzoru
v prílohe „Identifikačné údaje uchádzača“ (podľa prílohy č.1 tejto výzvy)
2. Vyhlásenie uchádzača, že predložené údaje a doklady sú pravdivé, kompletné,
vyhlásenie uchádzača o súhlase s podmienkami súťaže (podľa prílohy č. 4 tejto výzvy).
3. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – povinné použitie
vzoru v prílohe č. 3 – „Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“.
4. Doplnený a podpísaný návrh obchodných podmienok určených v prílohe č. 6 tejto výzvy.
5. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu. U právnických osôb napr.
výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra
(stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej
na webovom sídle verejného obstarávateľa.

15.

Lehota viazanosti ponúk: do uzatvorenia zmluvy, najneskôr do 31.07.2021.

16.

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční bez účasti uchádzačov. Ponuky sa hodnotia
podľa zadaných kritérií, ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na prvom mieste, ponuka
s najvyššou cenou na poslednom mieste v poradí. Úspešná bude ponuka na prvom mieste
v poradí.

17.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet
zákazky uvedené v tejto Výzve.
b) od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy
ďalšie doklady:
1. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu. U právnických osôb napr. výpis
z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí
fotokópia);
2. Čestné vyhlásenie podľa §32 ods.1 písm. f),

c) Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk, bude zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
d) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky
účasti a ponúkol najvýhodnejšiu ponuku podľa prílohy č.3 tejto výzvy.
e) S úspešným uchádzačom bude podpísaná lízingová zmluva s následnou kúpou auta. Návrh
zmluvy predstavuje prílohu č. 6 k tejto výzve. Do návrhu zmluvy doplní uchádzač svoje
identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky a podpíše ho oprávnená osoba uchádzača.
f) Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy,
verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.
g) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk.
Verejný obstarávateľ neprijíma ponuky aj v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné
pre verejného obstarávateľa alebo ak všetky ponuky prekročia výšku finančných
prostriedkov, ktorí má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené, alebo ani jedna
z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným v tejto výzve, alebo
sú v rozpore s platnými právnymi normami.
h) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných
dôvodov:
• Nebude predložená žiadna ponuka,
• Ani jeden z uchádzačov nesplní podmienky výzvy požiadavky na predmet zákazky,
• Zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo,
• Cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky bude vyššia ako predpokladaná
hodnota zákazky
i)Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky
j)Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Prílohy:
Príloha č. 1 - Identifikačné údaje uchádzača (záujemcu)
Príloha č. 2 - Spôsob určenia ceny
Príloha č. 3 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 4 - Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 5 - Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia,
Príloha č. 6 - Obchodné podmienky
S úctou,
V Kolárove, dňa 17.05.2021

.......................................
Árpád Horváth,
primátor mesta

Príloha č. 1

Identifikačné údaje uchádzača
Identifikačné údaje uchádzača
Názov zákazky:
„Obstaranie osobného motorového vozidla
formou finančného leasingu s následnou kúpou“
Obchodný názov spoločnosti:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Ulica, číslo sídla:
PSČ:
Mesto:
Štát:
Štatutárny zástupca:
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa:
Všeobecné identifikačné údaje:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
Banková inštitúcia:
Kontaktná osoba:
Meno, priezvisko, titul:
E-mail:

V .......................................

dňa ..........................................

Pečiatka, podpis .....................................................

Príloha č. 2
Spôsob určenia ceny zákazky
Predmet obstarávania:
Obstaranie osobného motorového vozidla formou finančného leasingu s následnou kúpou
1. Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách
vykonáva.
2. Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie
meniť smerom nahor počas doby realizácie zákazky. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť
len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
3. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné
miesta.
4. Cena tovaru musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: ako cena celkom bez
DPH, výška a sadzba DPH a cena celkom vrátane DPH.
5. Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
6. Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa
nezvýši.
7. Navrhovaná cena musí obsahovať aj všetky náklady súvisiace s plnením podmienok a
požiadaviek verejného obstarávateľa.
8. Jednotlivé zložky ceny v prípade keď ich charakter vyžaduje osobitné vyčíslenie treba
uviesť konkrétne nie len s odvolávkou na príslušný právny predpis.
Ceny podľa horeuvedených uchádzač zapracuje do „Návrhu uchádzača na plnenie
kritérií na vyhodnotenie ponúk“ podľa prílohy č. 3 tejto výzvy.

Príloha č.3

Návrh na plnenie kritérií
Názov zákazky:
„Obstaranie osobného motorového vozidla formou finančného leasingu s následnou kúpou“
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla uchádzača:
IČO:
DIČ:
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:
Telefón:

IČ DPH:

e-mail:

Celková cena za predmet zákazky

Položka

Konečná celková cena osobného
motorového vozidla1 ďalej len „OMV“),
podľa ktorej bude verejné obstarávanie
vyhodnotené

Počet ks

Celková cena v €
bez DPH
s leasingom
vrátane poistného

DPH %

Celková cena s DPH
s leasingom vrátane
poistného

1

Ďalšie informácie o cene zákazky:
Obstarávacia cena OMV2

1

Cena OMV vozidla pre poistenie3

1

Cena leasingu OMV4

1

Konečná cena OMV= výsledná preplatená cena s poistením a úrokmi finančného leasingu po 48 mesiacov
Obstarávacia cena OMV = vstupný dlh , tj. výsledná kúpna cena vozidla po zľavách
3
Cenníková cena vozidla použitá pre poistenie
4
Navýšenie počas leasingu – preplatenie kúpnej ceny po 48 mesiacov
1
2

Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE* platiteľom DPH.
Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom
obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou
nevzniknú verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.
V......................... dňa .................2021
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Meno, priezvisko, funkcia a podpis uchádzača/štatutárneho orgánu /osoby splnomocnenej na konanie* za
uchádzača + odtlačok pečiatky uchádzača (v prípade ak sa vyžaduje pri konaní uchádzača v zmysle zápisu do
príslušného registra, do ktorého je uchádzač zapísaný)
*Nehodiace prečiarknúť

Príloha č. 4
Vyhlásenie

Predmet obstarávania:
Obstaranie osobného motorového vozidla formou finančného leasingu s následnou kúpou
Uchádzača/záujemcu :
.............................................................................................................................................
1. Vyhlasujem/e, že súhlasím/e s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky
ktoré určil verejný obstarávateľ.
a) s „Opisom predmetu zákazky“ uvedeným v bode 6. tejto výzvy
b) so „Spôsobom určenia ceny“ uvedeným v prílohe č. 2 tejto výzvy,
c) s „Obchodnými podmienkami uvedenými v prílohe číslo 6, tejto výzvy,
2. Vyhlasujem/e, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujem/e, že nemám/e uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
v zmysle §32 ods. 1 písm. f) ZVO.
4. Vyhlasujem/e, že sme sa nedopustili v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany
životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za
ktoré mi bola právoplatne uložená sankcia,
5. Vyhlasujem/e, že sme sa nedopustili v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.
7. „Konflikt záujmov“: Vyhlasujem/e, že súhlasím/e že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania
zákazky:
a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá
je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho
postavenia v súťaži,
b) som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu
so zadaním tejto zákazky,
c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek
v priebehu procesu verejného obstarávania,
d) poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé
a úplné informácie.

Dátum: .........................................

Podpis: ....................................
( vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)

Príloha č. 5
Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
Názov zákazky: Obstaranie osobného motorového vozidla formou finančného leasingu
s následnou kúpou
Víťazom verejného obstarania bude uchádzač, ktorý podľa prílohy č. 3 tejto výzvy predloží
„Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk“, kde bude najnižšia konečná
celková cena.
Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré neboli vylúčené.

Príloha č. 6
Obchodné podmienky – zmluva musí obsahovať minimálne nasledovné zmluvné podmienky
Návrh zmluvy
uzatvorenej podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších právnych predpisov
medzi
I.
Zmluvné strany
Predávajúci:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
/ďalej len ,,predávajúci“/
Kupujúci:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
/ďalej len ,,kupujúci“/

a
Leasingový nájomca:
Názov:
So sídlom :
Zastúpený :
IČO:
telefónne číslo:
e-mail:
Web:
(ďalej ako „kupujúci“)

Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 2590/1, 946 03 Kolárovo
Árpád Horváth – primátor mesta
00306517
035/79 00 911
info@kolarovo.sk
www.kolarovo.sk

II.

Úvodné ustanovenia
2.1 Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa
§117 Zákona č. 343/2015 Z. z. (ďalej len ZVO) v súlade s výzvou na predkladanie ponúk,
ktorej víťazom sa stal predávajúci.
III.
Predmet zmluvy
3.1 Verejný obstarávateľ verejne obstaráva nákup osobného motorového vozidla formou
finančného lízingu s výškou akontácie 5.000,00 Eur splátkovým kalendárom na 48 mesiacov
spolu s havarijným a povinným zmluvným poistením.
3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať a predať a kupujúci sa zaväzuje prevziať a zaplatiť nasledujúce
motorové vozidlo (ďalej aj ako “vozidlo ”), výlučne do svojho vlastníctva za podmienok ďalej
v tejto zmluve dohodnutých:
Továrenská značka:
Model a typ:
VIN:
Rok výroby:
Evidenčné číslo:
Technický stav vozidla:
Obsah valcov:
Číslo rámu:
Číslo motora:
Sprievodné príslušenstvo:
Počet odovzdaných kľúčov k vozidlu:
Doklady odovzdané predávajúcim:
Počet najazdených km na odometre:
Pretrvávajúce závady: (pri neexistencii závad je možné uviesť, že vozidlo je v stave
zodpovedajúcom počtu najazdených kilometrov a veku s prihliadnutím na obvyklé
opotrebovanie)
Predávajúci zároveň prehlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetného vozidla.
3.3 Predávajúci sa zaväzuje, že odovzdá tovar spôsobilý na obvyklý účel užívania, ktorý bude
spĺňať všetky požiadavky týkajúce sa bezpečnosti.
3.4 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať tovar v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve.
Všetky vady a nedostatky zistené pri preberaní predmetu zmluvy ako aj všetky škody
spôsobené ním na majetku kupujúceho je povinný predávajúci odstrániť v lehote 7
kalendárnych dní na vlastné náklady.
3.5 Predávajúci môže tovar dodať ešte pred dojednaným termínom a odovzdať ho kupujúcemu v
skoršom termíne. Kupujúci je povinný ponúknutý tovar prevziať.
3.6 Záväzok dodať tovar bude splnený jeho odovzdaním predávajúcim v mieste dodania a jeho
prevzatím splnomocnenou osobou kupujúceho, o čom spíšu protokol.

IV.
Čas plnenia
4.1 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy kupujúcemu najneskôr do 10 dní po uzavretí
zmluvného vzťahu.

V.
Cena za predmet zákazky
5.1 Cena za predmet zákazky je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a cena je stanovená vrátane dopravy a zaškolenia kupujúceho a iných
služieb súvisiacich s predmetom plnenia.
5.1.1

Celková cena v € bez DPH s lízingom vrátane poistného:
DPH:
Celková cena v € s DPH s lízingom vrátane poistného:

,- Eur
,- Eur
,- Eur

VI.
Platobné podmienky
6.1 Platba za predmet zmluvy prebehne po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy,
na základe preberacích protokolov potvrdených kupujúcim, na základe finančného leasingu.
6.2 Kupujúci neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
6.3 Kupujúci sa zaväzuje, že zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu formou finančného
leasingu na obdobie 48 mesiacov.
6.4 Kupujúci zaplatí akontáciu vo výške 5.000,00 Eur vrátane DPH
Celková cena za predmet tovaru bez poistného (PZP+HP): ..................... Eur vrátane DPH
Cena poistného PZP: ..................................................................................... Eur vrátane DPH
Cena poistného HP: ....................................................................................... Eur vrátane DPH
z kúpnej ceny predmetu zmluvy na účet predávajúceho.
6.5 Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov zodpovedá predávajúci v plnom rozsahu.
6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že cenová kalkulácia tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (Cenová
kalkulácia), ako jej neoddeliteľnú súčasť.

VII.
Podmienky dodania tovaru
7.1 Predávajúci dodá tovar na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
7.2 Ak predávajúci dodá predmet zmluvy pred lehotou plnenia môže predmet zmluvy prevziať aj
v skoršom termíne, bez nároku predávajúceho na finančné a iné zvýhodnenie.
7.3 Predávajúci zodpovedá za včasný termín dodávky, jeho dovoz a vyloženie na miesto určenia.

7.4 Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú
žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá predávajúci, ako keby
predmet zmluvy plnil sám.
7.5 V prípade neuvedenia subdodávateľov v zmluve musí celý predmet tejto zmluvy dodať
predávajúci. Predávajúci uvedie všetkých známych subdodávateľov, údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 2
(Zoznam
subdodávateľov) tejto zmluvy, ako jej neoddeliteľnú súčasť.
7.6 Predávajúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi kupujúcemu.
7.7 Zmena subdodávateľa je možná len na základe jeho písomného odsúhlasenia kupujúcim
formou dodatku k tejto zmluve.

VIII.
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy
8.1 Predávajúci sa zaväzuje vyzvať poverenú osobu na prevzatie dodávky tovaru aspoň 3 pracovné
dni vopred. Dodávka tovaru bude pripravená na faktické odovzdanie a prevzatie, riadne
vykonaná, skontrolovaná, bez vád. Kupujúci prevezme predmet zmluvy preberacím
protokolom.
8.2 V prípade, že v priebehu odovzdávacieho konania kupujúci zistí, že záväzok predávajúceho nie
je splnený tak, ako je dohodnuté v zmluve, kupujúci vyhotoví súpis vád a preberacie konanie
preruší. Tovar sa po prerušení preberacieho konania nebude považovať za odovzdaný. Po
odstránení vád a nedorobkov predávajúci vyzve kupujúceho k pokračovaniu preberacieho
konania.

IX.
Záručná doba – zodpovednosť za vady
9.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude splnený podľa podmienok zmluvy
a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
9.2 Predávajúci zodpovedá za vady a nedostatky, ktoré má tovar v čase jeho dodania kupujúcemu.
Ďalej je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých
popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad.
9.3 Vadou tovaru sa rozumie odchýlka v množstve, akosti, vyhotovení, zabalení, alebo vybavení
na prepravu stanovených touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj
usmerneniami a požiadavkami kupujúceho.
9.4 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe tovaru ..................... Záručná doba začína plynúť
dňom odovzdania a prevzatia tovaru kupujúcim.
9.5 Predávajúci je povinný reagovať na písomnú reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní
a dohodnúť s kupujúcim spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady.
Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čase dohodnutom s oprávneným

zástupcom kupujúceho. Riešenie vád tovaru sa bude riadiť všeobecnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
9.6 Na opravovaný tovar počas záručnej doby sa prerušuje plynutie záručnej doby a jej plynutie
pokračuje po odstránení vady. Nástup predávajúceho na servis sú 3 pracovné dni od nahlásenia
vady.
9.7 Záručná doba na tovar bude písomne predĺžená o dobu, počas ktorej nemohol byť tovar
užívaný z dôvodu vád alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť predávajúci.

X.
Zmluvné pokuty
10.1 V zmysle tejto zmluvy sa predávajúci zaviazal dodať tovar najneskôr do 10 dní od uzavretia
zmluvného vzťahu. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s dodávkou tovaru ako
celku, zaplatí predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30,- eur za každý deň
omeškania.
10.2 Predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30,- eur za každý deň omeškania s
odstránením vád a nedorobkov zistených počas záručnej doby, pokiaľ nebudú odstránené v
písomne dohodnutom termíne.
10.3 Zaplatením zmluvných pokút sa predávajúci nezbavuje povinnosti vady bezplatne odstrániť a
ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.

XI.
Ďalšie dojednania
11.1 Predávajúci je povinný odhlásiť vozidlo z evidencie v zákonnej lehote a technický preukaz
odovzdať osobne kupujúcemu.
11.2 Kupujúci je povinný prihlásiť vozidlo do evidencie v zákonnej lehote.
11.3 Kupujúci svojim podpisom potvrdzuje prevzatie vozidla, dokladov, kľúčov, dielov, doplnkov
a príslušenstva opísaných v tejto zmluve.
11.4 Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy v lehote šesť mesiacov od okamihu podpísania
zmluvy v prípade výskytu akýchkoľvek vád na predmete kúpy (najmä skryté vady, právne
vady, technický stav vozidla nezodpovedajúci vyjadreniam predávajúceho zachytených v tejto
zmluve, stav najazdených kilometrov zachytených v tejto zmluve nezodpovedajúci
skutočnému stavu). Predávajúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že uplatnením práva
na odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho sa táto kúpna zmluva zrušuje, kupujúci je
povinný vrátiť vozidlo predávajúcemu a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu
v plnej výške bez nároku na uplatnenie akýchkoľvek dodatočných nákladov voči kupujúcemu.
Oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy sa doručuje cestou poštového podniku na adresu
predávajúceho uvedenú v článku I., pričom sa ustanovuje fikcia doručenia v prípade
neprevzatia danej zásielky predávajúcim v odbernej lehote.

XII.
Záverečné ustanovenia
12.1 Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami požadovanými vo Výzve na predkladanie
ponúk.
12.2 Všetky zmeny tejto zmluvy budú vypracované vo forme písomného dodatku dohodnutého a
podpísaného oboma stranami.
12.3 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú
ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
12.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň
nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle kupujúceho.
12.5 Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých dve obdrží
kupujúci a dve predávajúci.
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií - Cenová ponuka a špecifikácia tovaru – (/predkladá
uchádzač v rámci verejného obstarávania)

V ....................., dňa ............................

.................................................
Predávajúci

V Kolárove, dňa ............................

.................................................
Árpád Horváth
Primátor mesta Kolárovo
Leasingový nájomca

V...............dňa ............................

.................................................
kupujúci

