NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priemyselná 2,824 73 Bratislava 26
Odbor ekonomiky a prevádzky

COMKON AS5ESSMENT
F RAM CWORK

VÝZVA
na predkladanie ponúk
na zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
1.Verejný obstarávate!’: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“)
IČO: 30844878
Sídlo organizácie:
Priemyselná 2,824 73 Bratislava - Ružínov
Kontaktná osoba:
Ing. Ladislav Králik
Telefón:
501 14 507
e-mail:
ladislav.kralik@nku.gov.sk
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona o verejnom obstarávaní:
§ 7 ods. 1 písm. a) zákona 6. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
3. Názov predmetu zákazky:
Osobné motorové vozidlo II.
4. Druh zákazky:
Zákazka na dodanie tovaru
5. Miesto dodania tovaru:
Objekt NKÚ SR, Priemyselná 2,824 73 Bratislava.
6. Výsledok verejného obstarávania:
S úspešným uchádzačom bude uzavretá kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a naši. zákona č. 513/1991
Obchodného zákonníka v znení neskorších predspisov
7. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie osobného motorového vozidla v prevedení sedan so zážihovým spalovacím
motorom spĺňajúce emisnú normu platnú v čase dodávky, a s výbavou podľa technickej špecifikácie uvedenej
v Prílohe č. 1 „Opis predmetu zákazky“ tejto výzvy na predkladanie ponúk. Osobné motorové vozidlo musi byť
nové, nejazdené, rok výroby musi byť zhodný s rokom ich zakúpenia, v prvotriednej kvalite a so zabezpečeným
záručným a pozáručným servisom. Predmetom zákazky je aj dodávka a dovoz do miesta plnenia a zaškolenie
obsluhy. Podrobnejší opis zákazky je uvedený v Prílohe č. 1.
8. Predpokladaná hodnota zákazky: 48.000,00 Euro bez DPH.
V prípade, ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená
verejným obstarávateľom (bez DPH), môže verejný obstarávatef považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má
právo neprijať ju.

9. Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií:
34100000-8 - motorové vozidlá
10. Zdroj financovania finančných prostriedkov:
Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávatera.
11. Podmienky účasti
Osobné postavenie - § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa písm. e) je oprávnený dodávať tovar.
Minimálne požadovaná úroveň štandardov - § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávam
dokladom o oprávnení dodávať tovar
Postačuje predložiť obyčajnú kópiu uvedeného dokladu (dokladov). V prípade predloženia ponuky
prostredníctvom e - mailu je možné predložiť uvedený doklad (doklady) v elektronickej podobe (sken).
12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe najnižšej ceny s DPH.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 2.
13. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk: 01.07.2020 do 09:00 hod.
14. Miesto na predloženie ponúk
Ponuka môže byť predložená osobne, poštou alebo kuriérom na adresu NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73
Bratislava alebo e-mailom na adresu ladisíav.kralik@nku.qov.sk V prípade, že ponuka bude doručená osobne,
poštou alebo kuriérorn bude predložená v zalepenej obálke a označená heslom: „OSOBNÉ MOTOROVÉ
VOZIDLO - NEOTVÁRAŤ". Variantné riešenie sa nepripúšťa. Pri osobnom doručení pracovná doba verejného
obstarávateľa je 9:00 až 14:00 hod.
15. Obsah ponuky
Ponuka uchádzača musí obsahovať:
- identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH, telefón, e-mail,
webová stránka, bankové spojenie, čisio účtu a pod.),
-doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 11 tejto výzvy
na predkladanie ponúk,
- uchádzač vo svojej ponuke uvedie značku a typ automobilu, podrobnú špecifikáciu tovaru, z ktorej bude zrejmé
či uchádzač splnil požiadavky na predmet zákazky (uchádzač môže predložiť iba 1 typ automobilu),
- zoznam siete servisných stredísk na území SR pre ponúkanú značku vozidla, min. jedno servisné stredisko
v mestách Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov
- návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha č. 2.
- podpísaný návrh zmluvy - vyplnený a podpísaný podľa prílohy č. 3
16. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Slovenský jazyk.
17. Ďalšie informácie
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku
u verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ úspešného uchádzača bude kontaktovať e-mailom ihneď po vyhodnotení.
Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou Ing. Ladislav Králik,
e-mail: ladislav.kralik@nku.gov.sk

18. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do 31.07.2020
19. Zrušenie verejného obstarávania
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky ak nastanú okolnosti uvedené v § 57 zákona
o verejnom obstarávaní a upovedomí uchádzačov o zrušení verejného obstarávania s uvedením dôvodu zrušenia.
Zároveň oznámi postup verejného obstarávania, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet
obstarávania.
20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:
16.06.2020

In g. PhDr. Ľubomír Andrassy
generálny riaditeľ

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk
Príloha č. 1 - Opis zákazky
Príloha č. 2 Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 3 Návrh kúpnej zmluvy

Príloha č. 1 k Výzve
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Technické parametre:
-motor zážihový,
-počet valcov-min. 4,
- zdvihový objem valcov od 1900 cm3 do 2100 cm3,
- výkon - min. 200 kW
- pohon 4x4,
- palivo: benzín,
- spotreba kombinovaná - max.7,2 I /100 km podľa normy EU 2017/1151 (WLTP),
- prevodovka automatická 7 - stupňová,
- celková hmotnosť max. 2 300 kg,
- karoséria: typ sedan päťdverová, päťmiestna, dvojpríestorová,
- objem palivovej nádrže - min. 651,
- objem batožinového priestoru min. 600 litrov (bez sklopenia zadných sedadiel),
- vonkajšie rozmery: celková dĺžka min. 4 850 mm (bez ťažného zariadenia)
max. 4 900 mm (bez ťažného zariadenia)
šírka min. 1800 mm
max. 1 900 mm
výška min. 1460 mm
max.1 500 mm
rázvor min. 2 800 mm
Výbava a príslušenstvo:
- disky z ľahkej zliatiny 7j x 17“ (215/55R17),
- ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, MKB,
- airbag vodiča a spolujazdca,
- hlavové a bočné airbagy vpredu a vzadu,
- kolenný airbag vodiča,
- predné hmlové svetlomety s Comer funkciou,
- zadné svetlá s technológiou LED,
- LED osvetlenie registračnej značky vzadu
- LED osvetlenie nástupného priestoru,
- elektro-mechanická parkovacia bizda, kontrola tlaku v pneumatikách,
- rádio s min. 8“ farebným dotykovým displejom, ICC, USB, Smart Link + SD Slot,
- komfortné telefonovanie s Bluetooth a hlasovým ovládaním,
- trojramenný multifunkčný kožený volant na ovládanie rádia a telefónu,
- dvojzónová automatická klimatizácia,
- elektrické ovládanie okien vpredu aj vzadu s detskou poistkou,
- parkovacie senzory vpredu aj vzadu,
- plnegrafický systém palubného počítača,
- tempomat s obmedzovačom rýchlosti
- centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
- elektrické sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmavovanim, vnútorné spätné
zrkadlo s automatickým stmavovanim,
- dažďový senzor,
- manuálne nastaviteľné bedrové opierky na predných sedadlách,
- výškovo nastaviteľné predné sedadlá,
- tónované sklá,
- lakťová opierka s odkladacou schránkou JUMBO BOX,
- schránka na okuliare,
- súkromné tiesňové volanie,
- Full LED MATRIX predné svetlomety s integrovanými výsuvnými ostrekovačmi.

- vyhrievané predné sedadlá,
- odistenie opierky zadného sedadla z batožinového priestoru,
- vkladané tkané koberce vpredu a vzadu,
- lakťová opierka vrátane displeja vzadu so zobrazením času,
- chrómová lišta okolo bočných okien, chrómový rámik a mriežka chladiča,
- zadná lakťová opierka s možnosťou vytvorenia otvoru do batožinového
priestoru,
- osvetlenie vnútorných kľučiek dverí
- osvetlenie priestoru na nohy vpredu a vzadu,
- vyberateľná LED lampa,
- navigačný systém s dotykovým displejom, mapový podklad Európy na internej pamäti,
- digitálny rádio príjem
- virtuálny pedál a elektrické otváranie 5. dverí
- systém bezkľúčového odomykania, zamykania a štartovania,
- alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou a náklonovým senzorom,
- elektrické nastaviteľné sedadlo vodiča s pamäťou,
- elektrické nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá s pamäťou,
- automatické prepínanie diaľkových a stretávacích svetiel,
- asistent rozjazdu do kopca,
- vyhrievacie dýzi ostrekovača čelného skla,
- sieťový program,
- nástupné prahové lišty vpredu a vzadu,
- farba: čierna metalíza
- sada zimných pneumatík s diskami z ľahkej zliatiny 7j x 17 originál od výrobcu ako značka
vozidla (rozmer pneumatík a diskov schválený výrobcom),
Ostatné požiadavky:
Verejný obstarávateľ požaduje na dodané osobné motorové vozidlo záruku min. 5 rokov/100 000 km
na celé vozidlo a asistenčnú službu počas trvania záruky.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel na príslušnom Dopravnom
inšpektoráte Policajného zboru v mieste dodania v mene verejného obstarávateľa na vlastné náklady a dodať
osobné motorové vozidlo s platnými ŠPZ na adresu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ nebude
akceptovať cenu za uvedenú službu vyúčtovanú vo faktúre samostatne. Verejný obstarávateľ k tomuto úkonu
úspešného uchádzača splnomocni.
Predmet zákazky bude dodaný spolu s kľúčmi a s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie
tovaru, ako aj ďalšie doklady, a to najmä:
- dodací list
- pokyny na údržbu
- návod na použitie
- technický preukaz
• servisná knižka.
Dodávateľ je povinný dodať k vozidlu aj povinné vybavenie vozidla v zmysle vyhlášky č. 464/2009 Z.z
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Doklady musia byť dodané v slovenskom jazyku. Nedodanie dokladov môže viesť k odstúpeniu
kupujúceho od zmluvy.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť na uvedený predmet zákazky záručný a pozáručný servis.

Príloha c. 2 k Výzve
KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK

1. Ponuky uchádzačov budú vyhodnotené na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky.
2. Celkovou cenou za predmet zákazky v EUR s DPH sa rozumie cena s DPH za osobné motorové vozidlo
s výbavou a príslušenstvom.
3. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR s DPH.

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK

1. Obchodné meno uchádzača............................................................
2. Sídlo a miesto podnikania uchádzača:...............................................
3. Názov predmetu zákazky: Osobné motorové vozidlo
4. Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovených uchádzačom:

Cena bez DPH za celý
predmet zákazky

Sadzba DPH 20%

Cena s DPH za
celý predmet
zákazky

Dátum:
odtlačok pečiatky, meno a podpis uchádzača

Príloha č. 3 k Výzve
Obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil tento návrh zmluvy. Návrh zmluvy musí byť
doplnený o vyznačené časti/náležitosti v súlade s jeho ponukou a podpísaný jeho štatutárnym zástupcom.
Podmienky určené verejným obstarávatefom nesmú byť menené ani dopĺňané, okrem vyznačených časti.
Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 409 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)
zmluvné strany
Predávajúci
Názov organizácie:
Šidlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Čislo účtu:
SUBASKBX
Zapísaný: v Obchodnom registri
(ďalej len "predávajúci")
a
Kupujúci
Názov organizácie: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Sídlo organizácie: Priemyselná 2,824 73 Bratislava
Zastúpený: Ing. Karol Mitrík - predseda
IČO: 308 448 78
DIČ:2020815665
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Čislo účtu IBAN: SK41 8180 0000 0070 0006 0603
BIC/SWIFT: SUBASKBX
(ďalej len "kupujúci")
(predávajúci a kupujúci budú ďalej spoločne označení ako „zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana“)
čl.l
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho v dohodnutom termíne a mieste dodať a odovzdať
kupujúcemu nové osobné motorové vozidlo značky........ a typu............ (ďalej len „predmet kúpy") podľa
technickej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, ako aj odovzdať
kupujúcemu doklady a príslušenstvo, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy. Osobné
motorové vozidlo musi byť nové, nejazdené, rok výroby musí byť zhodný s rokom ich zakúpenia, v prvotriednej
kvalite a so zabezpečeným záručným a pozáručným servisom.
2. Kupujúci sa zaväzuje od predávajúceho riadne a včas prevziať dodaný predmet kúpy a zaplatiť kúpnu cenu
podľa tejto zmluvy.

3. Predávajúci sa zaväzuje previesť vlastnícke právo k predmetu kúpy na kupujúceho.
čl. II
Kúpna cena
1. Kúpna cena za predmet kúpy podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona
NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje: Cena bez DPH:.............. EUR
slovom:....................... DPH:.......... EUR, slovom:................... Cena s DPH:..................... EUR
slovom:.........
2. V kúpnej cene uvedenej v ods. 1. tohto článku je zahrnutá cena transportu predmetu kúpy do miesta dodania
predmetu kúpy, ako aj všetky ostatné náklady potrebné pre riadne splnenie tejto zmluvy (napr. náklady
na prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel na príslušnom Dopravnom inšpektoráte Policajného zboru
v mieste
dodania, náklady na dopravu, resp. náklady na pohonné hmoty a pod.).
čl. III
Platobné podmienky
1. Kúpnu cenu uvedenú v článku II. ods. 1. tejto zmluvy uhradí kupujúci na základe faktúry vystavenej predávajúcim.
Faktúru vystaví predávajúci až po riadnom odovzdaní predmetu kúpy kupujúcemu na základe
odovzdávajúceho protokolu. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava
Slovenskej republiky a EÚ.
2. Faktúra bude splatná do 30 dní
kalendára.

odo dňa jej doručenia kupujúcemu, resp. v zmysle splátkového

3. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v tejto zmluve. V prípade, že faktúra nebude
obsahovať predpísané náležitosti, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry
kupujúcemu.
čl. IV
Čas plnenia a spôsob prevzatia predmetu kúpy
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy vymedzený v čl. I. tejto zmluvy v termíne do 150 dni
od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Predmet kúpy prevezme kupujúci v mieste dodania na základe dodacieho listu podpísaného zodpovednou
osobou kupujúceho.
3. Pri odovzdaní predmetu kúpy je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu doklady a príslušenstvo, ktoré sa na
predmet kúpy vzťahujú.
4.0 prevzatí predmetu kúpy spíšu strany protokol, ktorý bude obsahovať aj súpis prípadných zistených vád, ktoré
nebránia v užívaní predmetu kúpy, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie predávajúceho, že
predmet kúpy odovzdáva a prehlásenie kupujúceho, že predmet kúpy preberá. Tento protokol bude tvoriť prílohu
k faktúre. V prípade, ak by predmet kúpy mal vady, ktoré bránia v riadnom užívaní predmetu kúpy, nie je kupujúci
povinný prevziať predmet kúpy.
5. Vlastnícke právo k predmetu kúpy nadobudne kupujúci už po jeho prevzatí.
6. Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia predmetu kúpy
v zmysle čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy.

7. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v čase prevzatia predmetu kúpy môže mať predmet kúpy - motorové
vozidlo preukázateľne najazdené maximálne 30 km. a zároveň nemôže byť staršie ako 5 mesiacov od dátumu
výroby. Takýto predmet kúpy sa bude považovať za nové, nejazdené vozidlo v zmysle ust. bodu 1 čl. 1 tejto
zmluvy. Tieto skutočnosti preukáže predávajúci kupujúcemu v čase prevzatia predmetu kúpy.
čl. V
Miesto dodania predmetu kúpy
1. Miestom dodania predmetu kúpy je: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
Priemyselná 2
824 73 Bratislava - Ružinov
ČI.VI
Záručná doba a pozáručný servis
1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.
2. Záručná doba na predmet kúpy je... roky/rokov alebo......najazdených kilometrov a začína plynúť odo dňa
riadneho odovzdania predmetu kúpy kupujúcemu.
3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania kupujúcemu. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdaní predmetu kúpy zodpovedá predávajúci vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho
povinnosti.
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zisti vada na predmete kúpy, kupujúci písomne upozorni predávajúceho
na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má kupujúci právo požadovať a predávajúci
povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
5. Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu kúpy v čo najkratšom, technicky možnom čase,
najneskôr však do 24 hodín od uplatnenia reklamácie kupujúcim. Uplatnením reklamácie sa rozumie doručenie
reklamácie predávajúcemu prostredníctvom poštovej prepravy alebo e-mailu na mailovú adresu predávajúceho

6. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 2 dni od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde
k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.
7. V prípade záujmu kupujúceho sa predávajúci zaväzuje poskytnúť, resp. zabezpečiť na predmet kúpy aj
pozáručný servis v rozsahu podľa dohody zmluvných strán.
ČI.VII
Zmluvné sankcie, odstúpenie od zmluvy
1. V prípade, že predávajúci nedodá predmet kúpy v dohodnutom termíne, kupujúci má právo na zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 % z ceny predmetu kúpy za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, predávajúci má právo na úrok z omeškania vo výške
0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v článku VI. ods. 5. tejto zmluvy predávajúcim má kupujúci nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 30,- € za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu
škody, ktorá by v dôsledku tohto omeškania vznikla.
4. Kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30,- € za každý deň oneskorenia

odstránenia vád,

t.j. ak reklamované vady predávajúci neodstráni v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6. tejto zmluvy, resp.v inom
dohodnutom termíne. Týmto nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody, ktorá by v dôsledku tohto
omeškania vznikla.
5. Okrem uhradenia úroku z omeškania resp. pokuty a poskytnutia zliav má predávajúci a kupujúci právo žiadať
náhradu škody, ktorá mu vznikla a bola spôsobená porušením, resp. zanedbaním povinnosti druhou stranou.
6. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku
porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej
pokuty.
7. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci právo na úroky z omeškania vo výške
ustanovenej § 369 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
8. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany
predávajúceho. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy najmä ak predávajúci:
a) bude meškať s termínom plnenia podľa článku IV. tejto zmluvy o viac ako 5 dni alebo inak
prejavuje svoj
úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
b) bude meškať so začatím odstraňovania vád predmetu zmluvy, resp. bude meškať s
odstránením
reklamovaných vád o viac ako 24 hodín oproti termínom uvedeným v čl. VI ods. 5., resp. 6.
tejto zmluvy,
c) predmet kúpy nebude dodaný v súlade s článkom I. tejto zmluvy.
Odstúpenie od tejto zmluvy bude účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane,
prípadne dňom kedy sa písomné odstúpenie zaslané na adresu druhej zmluvnej strany ako doporučená poštová
zásielka s doručenkou vráti ako nevyzdvihnutá alebo nedoručiteľná. Odstúpením od zmluvy táto zmluva zaniká
a zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia.
ČI.VIII
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky vo vzťahu na predmet
a obsah tejto zmluvy.
2. Všetky ďalšie zmeny a doplnky zmluvy musia byť vyjadrené formou písomného očíslovaného dodatku
podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Takto podpísané dodatky k zmluve sa
stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Zmluvné strany nie sú oprávnené previesť práva a/alebo povinnosti z tejto zmluvy na tretie osoby bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade zániku zmluvných strán predchádzajú
práva a povinnosti z tejto zmluvy dohody na ich prípadných nástupcov.
4. Spory zmluvných strán sa budú riešiť podľa práva platného v Slovenskej republike a prostredníctvom
príslušného súdu v Slovenskej republike.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá má platnosť originálu a predávajúci a kupujúci
dostanú po dva rovnopisy.
7. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú jej prílohy, t.j. Príloha č. 1: Technická špecifikácia vozidla a Príloha č. 2:
Zoznam siete servisných stredísk.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom precitali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojím
podpisom.
V...............dňa.................

Predávajúci:

V Bratislave, dňa...........

Kupujúci:

Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky
Ing. Karol Mitrik
predseda

Príloha č. 1 k zmluve
Technická špecifikácia vozidla

Požadovanú prílohu doplní uchádzač.
Technické parametre:

Výbava a príslušenstvo:

Dátum:

.................................................
odtlačok pečiatky, meno a podpis uchádzača

Príloha č. 2 k zmluve
Zoznam siete servisných stredísk
Zoznam siete servisných stredísk
Požadovanú prílohu doplní uchádzač.

