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RÁMCOVÁ DOHODA 
 

č. 37/20 
 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1 KUPUJÚCI:  
Názov:              eurobus, a.s. 
Sídlo:              Staničné námestie 9, 042 04 Košice 
IČ DPH:             SK2020062352 
IČO:              36 211 079 
DIČ:              2020062352 
Zastúpený:             Ing. Ľubomír Gerši, predseda predstavenstva 

Ing. Martin Sojka, podpredseda predstavenstva 
Ing. Štefan Gajdoš, člen predstavenstva 

Bankové spojenie:            Slovenská sporiteľňa 
IBAN :  SK8509000000005160878720 
BIC/SWIFT :              GIBASKBX 
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 1202/V  

 
ďalej len „kupujúci“ 
 
 
1.2 PREDÁVAJÚCI:   
Názov:   AUTO – IMPEX, spol. s.r.o. 
Sídlo:   Vlčie hrdlo 68,  
   821 07 Bratislava   
Zastúpený:  p. Július Hron, konateľ spoločnosti 
IČ DPH:  SK2020342027 
IČO:   17 32 94 77 
DIČ:   2020342027 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:  18140415/5200 
IBAN :    SK70 5200 0000 0000 1814 0415 
BIC/SWIFT :   OTPVSKBX 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č 1590/B 
 
ďalej len „predávajúci“ 
 
 
 
 

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
 
2.1  Kupujúci v rámci plnenia svojich úloh, obstaráva tovary postupom stanoveným ZVO. 
2. Túto zmluvu uzatvára Kupujúci ako verejný obstarávateľ s Predávajúcim ako úspešným 

uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: 
Predmet zákazky: „Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov 
medzimestskej autobusovej dopravy dĺžky 10,5 m“. 
 
Postup verejného obstarávania: zadávanie nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže. 
Vyhlásenie verejného obstarávania: 
- Úradný vestník EÚ zo dňa 2.9.2019 pod značkou 2019/S 168-410371, 
- Vestník č. 177/2019 zo dňa 3.9.2019 pod značkou 23738 - MST . 

III. PREDMET ZMLUVY 
 

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu nové autobusy IVECO Bus CROSSWAY LE 10,8 
m, (typ autobusu)  spĺňajúce všetky zákonné požiadavky a záväzné predpisy platné 
v Slovenskej republike, podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 2 tejto rámcovej dohody (ďalej 
„zmluva“). 
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3.2 Súčasťou dodávok autobusov je nasledovné: 

- doprava do sídla kupujúceho, 

- udelenie (zverenie) internej autorizácie od výrobcu vozidiel na výkon záručného a 
pozáručného servisu na dodané vozidlá vrátane všetkých potrebných školení 

- školenia pre vodičov na obsluhu vozidla v rozsahu min. 2 hod. 

- dodanie všetkých dokladov v súlade s platnou legislatívou SR potrebné pre uvedenie 
autobusov do prevádzky v čase ich dodávky, 

- dodanie a aktualizovanie úplnej technickej dokumentácie k vozidlu v slovenskom alebo 
českom jazyku preferovaná v elektronickej podobe (voľne dostupná k šíreniu bez obmedzení v 
rámci internej počítačovej siete), 

- v prípade aktualizácie technickej dokumentácie výrobcom, musí byť aktualizovaná technická 
dokumentácia dodaná bezplatne, 

- dodanie návodu k obsluhe a údržbe v slovenskom alebo českom jazyku v papierovej forme 
dodaný ku každému autobusu pri jeho dodávke, 

- dodanie záručného listu v slovenskom alebo českom jazyku v tlačenej podobe 1x a taktiež v 
elektronickej podobe. 

3.3 Predpokladané množstvo predmetu zmluvy je uvedené v prílohe č. 1. zmluvy: 

3.4 Z uvedeného predpokladaného množstva predmetu zmluvy nevyplýva pre kupujúceho záväzok 
tento objem vyčerpať počas trvania zmluvy. Presné počty kusov dodaných autobusov budú 
dohodnuté v čiastkových kúpnych zmluvách uzatvorených na základe tejto zmluvy v závislosti 
od požiadaviek verejného obstarávateľa a spôsobu financovania a budú pre kupujúceho 
záväzné. 

3.5 Predávajúci záväzne vyhlasuje, že ním ponúkaný tovar po stránke technickej  je v čase 
riadneho plnenia zmluvných podmienok a nasadzovania plne v súlade s platným právnym 
stavom ako i technickými normami a predpismi Slovenskej republiky platnými pre predmetnú 
oblasť týkajúcu sa činnosti jednotlivých častí i celku. 

3.6 Dodané autobusy musia byť schválené v súlade s platnou legislatívou SR. Schválenie zabezpečí 
predávajúci najneskôr k dátumu dodávky vozidiel. 

 
IV. CENA, DOBA JEJ GARANCIE A SPÔSOB FINANCOVANIA 

 
4.1 Cena predmetu zmluvy je určená v EUR. V cene sú zahrnuté všetky náležitosti podľa článkov 

3.1 a 3.2 tejto zmluvy. 
V cene nie sú zahrnuté materiály a služby potrebné pre prevádzku autobusu, ako napr. voda do 
ostrekovačov, čistenie autobusu a pod. 

4.2 Ceny sú spracované v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. Cena predmetu zmluvy môže byť 
zmenená len v tomto prípade a len po písomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami: 

4.2.1 Z dôvodu zmeny právnych predpisov, ktorými budú stanovené nové povinné technické, 
bezpečnostné, ekologické a iné požiadavky na výrobu a prevádzku autobusov, dôsledkami 
ktorých budú zmeny v technickom vyhotovení autobusu, majúce vplyv na jeho cenu. 

4.3 Celková cena za dobu platnosti zmluvy na 48 mesiacov je uvedená v prílohe č. 1. zmluvy. 
4.4 Predávajúci garantuje navrhovanú jednotkovú cenu dodržať počas celej platnosti zmluvy. 
4.5 K dodanému predmetu zmluvy budú priložené faktúry spolu s podrobnou špecifikáciou 

dodávky na základe vyhotoveného a zmluvnými stranami potvrdeného protokolu o odovzdaní 
a prevzatí predmetu zmluvy. 

4.6 V cene je zahrnutá množstevná zľava poskytnutá dodávateľom. 
4.7 Predmet zmluvy môže byť financovaný 

- z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, 
- z úverov, 
- zo štátneho rozpočtu, 
- prípadne poskytnutím NFP z fondov Európskej únie. 

4.8 Spôsob financovania bude presne určený v čiastkových kúpnych zmluvách. 
 

V. PODMIENKY, MIESTO DODANIA TOVARU A  SPÔSOB UZATVÁRANIA 
KÚPNYCH ZMLÚV NA DODANIE PREDMETOV OBSTARÁVANIA 

 
5.1 Predmet tejto zmluvy bude dodaný v čiastkových dodávkach. Dodávky budú realizované na 

základe čiastkových kúpnych zmlúv uzatvorených na základe tejto zmluvy. 
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5.2 Predávajúci dodá kupujúcemu predmet zmluvy na vlastné náklady do sídla kupujúceho na 
adresu uvedenú v príslušnej čiastkovej kúpnej zmluve. 

 
5.3 Pri dodávke bude vyhotovený a zmluvnými stranami potvrdený protokol o odovzdaní a 

prevzatí predmetu kúpnej zmluvy. Kupujúci vyzve na základe svojich finančných zdrojov 
predávajúceho na predloženie návrhu čiastkovej kúpnej zmluvy v súlade s touto zmluvou. 

5.4 Kupujúci príjme návrh čiastkovej kúpnej zmluvy najneskôr do 10 dní od jeho predloženia, 
pokiaľ sa podstatne nezmenia okolnosti pri zabezpečovaní finančných prostriedkov na plnenie 
záväzku kupujúcim. 

5.5 V návrhoch čiastkových kúpnych zmlúv budú v plnom rozsahu premietnuté požiadavky 
kupujúceho týkajúce autobusov, ich množstva, technických parametrov i termínu dodania. 

5.6 Kupujúci si vyhradzuje právo v čiastkových kúpnych zmluvách aktualizovať a upravovať 
predpokladané množstvo i technické parametre jednotlivých autobusov v závislosti na svojich 
potrebách a finančných zdrojoch vyčlenených na predmet plnenia zmlúv v súlade so 
zadávacími podmienkami predmetu zákazky verejnej súťaže. 

5.7 Pokiaľ nebude v čiastkových kúpnych zmluvách dohodnuté ináč, platí medzi stranami to, čo je 
obsahom tejto zmluvy, ako aj na základe vývoja techniky v tejto oblasti. 

5.8 Záväzok uzavrieť čiastkovú kúpnu zmluvu zaniká, ak sa obe zmluvné strany nedohodnú na 
zmluvných podmienkach čiastkovej kúpnej zmluvy. 

5.9 Záväzok uzavrieť čiastkovú kúpnu zmluvu zaniká, ak budúci kupujúci nevyzve budúceho 
predávajúceho na predloženie návrhu čiastkovej kúpnej zmluvy. 

5.10 V prípade, ak predávajúci nenavrhne čiastkovú zmluvu do 5 dní po tom, čo ho Kupujúci vyzval 
na jej predloženie podľa bodu 5.9, rámcová zmluva zaniká. Nárok Kupujúceho podľa bodu 7.6 
tým nie je dotknutý.  

 
VI. PLATOBNÉ   PODMIENKY   A   FAKTURÁCIA 

 
6.1 Platbu za dodávku uhradí kupujúci peňažným prevodom na účet predávajúceho po dodávke 

autobusov do sídla kupujúceho na základe faktúry vystavenej predávajúcim.  
 

VII.  ODSTÚPENIE   OD   ZMLUVY 
 
7.1 Od tejto zmluvy môžu účastníci odstúpiť: 
7.1.1 Po vzájomnej dohode; 
7.1.2 Ak predávajúci dodá tovar, ktorý nespĺňa podmienky ustanovené v čiastkovej kúpnej zmluve; 
7.1.3 Ak predávajúci dodá tovar, ktorý vykazuje preukázateľne neodstrániteľné chyby pri dodaní a 

ktoré predávajúci nie je ochotný akceptovať do 30 dní od termínu písomného vyzvania na ich 
odstránenie. 

7.2 V prípade odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán v zmysle ustanovení Obchodného 
zákonníka sa ukončí platnosť všetkých práv a povinností zmluvných strán, okrem tých práv a 
povinností, ktoré boli uplatnené do dátumu ukončenia, záväzkov o uchovaní dôverných 
informácií, ustanovení týkajúcich sa voľby práva a riešenia sporov medzi zmluvnými stranami. 

7.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj z dôvodov uvedených v § 19 ZVO a  postup 
odstúpenia od zmluvy sa bude riadiť týmito ustanoveniami Zákona. 

 
7.4 Predávajúci má nárok na úhradu za všetky plne funkčné technicky bezchybné dodávky, ktoré 

poskytol do dňa odstúpenia od tejto zmluvy. 
7.5 Právo na náhradu škody podľa Obchodného zákonníka týmito ustanoveniami nie je dotknuté. 
7.6 Ak Predávajúci po podpise tejto Zmluvy:  

a) odstúpi od tejto Zmluvy bez udania dôvodu alebo z dôvodov na strane Predávajúceho alebo  

b) odmietne uzavrieť čiastkovú kúpnu zmluvu, hoci ho Kupujúci na predloženie návrhu čiastko-

vej kúpnej ceny vyzval alebo 

c) nepredloží Kupujúcemu návrh čiastkovej kúpnej zmluvy podľa bodu 5.10, 

je povinný bez vyzvania zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny 

predmetu Zmluvy . Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto bodu nie je dotknutý nárok Ku-

pujúceho na náhradu spôsobenej škody. Predávajúci je povinný túto zmluvnú pokutu Kupujú-

cemu zaplatiť, pričom Kupujúci má zároveň voči Predávajúcemu právo na náhradu škody pre-

sahujúcej zmluvnú pokutu. 

7.7 Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu škodu vzniknutú v dôsledku porušenia 
povinností Predávajúceho, ktoré bude mať za následok vznik povinnosti Kupujúceho vrátiť 
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poskytnutý nenávratný finančný príspevok alebo jeho časť, resp. v dôsledku ktorého Riadiaci 
orgán odstúpi od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-
302011Y036-121-48 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“). 

 
VIII.  ZMLUVNÉ POKUTY 

 
8.1 V prípade nedodržania zmluvne dohodnutého termínu dodania tovaru uvedeného v čiastkovej 

kúpnej zmluve, má Kupujúci voči Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,03%  
z hodnoty nedodaného tovaru, za každý započatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty 
podľa tohto bodu nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu spôsobenej škody. 
Predávajúci je povinný túto zmluvnú pokutu Kupujúcemu zaplatiť, pričom Kupujúci má 
zároveň voči Predávajúcemu právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu. 

8.2  V prípade, že kupujúci odmietne prevziať predmet zmluvy splnený riadne a včas, alebo iným 
spôsobom znemožní predávajúcemu splniť jeho záväzky v súlade s ustanoveniami čiastkovej 
zmluvy, v dôsledku čoho nedôjde k prevzatiu tovaru v sídle kupujúceho v zmluvne určenom 
termíne, zaplatí kupujúci predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % hodnoty 
nedodaného tovaru, za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

8.3 V prípade, ak kupujúcemu vznikne právo odstúpiť od zmluvy podľa § 15 zákona o RPVS a 
kupujúci si toto právo neuplatní a od zmluvy neodstúpi, je kupujúci oprávnený uplatniť si u 
predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 30% z celkovej kúpnej ceny predmetu zmluvy. 

8.4 Zmluvné pokuty za nesplnenie záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy, sú splatné v lehote 30 
dní od dátumu doručenia faktúry,  ktorou sa účtuje zmluvná pokuta. 

8.5 Zaplatenie zmluvnej pokuty nenahrádza splnenie záväzku, ktorý ňou je zabezpečený. 
 

IX. VLASTNÍCKE PRÁVA 
 
9.1  Vlastnícke právo na jednotlivé dodávky predmetu dohody prechádza na kupujúceho 

momentom dodania časti predmetu dohody do miesta dodania, ktoré potvrdí kupujúci 
písomne podpísaním Preberacieho protokolu. V Preberacom protokole sa potvrdzuje druh, 
množstvo, vyhotovenie a kompletnosť dodanej časti predmetu dohody podľa stanovenej 
špecifikácie. 

 
X. FUNKČNOSŤ, ZÁRUKA   A   SERVIS 

 
10.1 Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku: 
10.1.1 na každý dodaný autobus v dĺžke minimálne 36 kalendárnych mesiacov od prevzatia autobusu 

kupujúcim alebo 200 000 najazdených km s tým, že platí podmienka, ktorá nastane skôr. 
10.1.2 na lak vozidla v dĺžke minimálne 72 kalendárnych mesiacov od prevzatia autobusu kupujúcim, 
10.1.3 na korózne prehrdzavenie – perforáciu prvkov skeletu karosérie, tj. poškodenie elementov 

karosérie takého stupňa, ktoré ohrozuje celistvosť a tuhosť karosérie – minimálne 120 
mesiacov kalendárnych mesiacov od prevzatia autobusu kupujúcim, 

10.1.4 požadovaná technická životnosť autobusu je najmenej 10 rokov. 
10.2 Záručné podmienky sú uvedené v technickej dokumentácii autobusu. 
10.3 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať po dobu trvania záruky vlastnosti 

stanovené v tejto zmluve. 
10.4 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať Tovar pre jeho vady, za 

ktoré zodpovedá Predávajúci. O tento nevyhnutný čas sa záručná doba predlžuje. 
 

XI. POZÁRUČNÝ SERVIS 
 
11.1  Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu súčinnosť pri zabezpečovaní pozáručného 

servisu. 
 
 
 

XII. RIEŠENIE SPOROV 
 
12.1  Dohody a vzťahy z nej vyplývajúce sa budú riadiť výlučne právom platným v Slovenskej 

republike. 
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XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
13.1 Zmluva je spracovaná v 6 vyhotoveniach rovnakého znenia, z toho v 2 pre Predávajúceho a v 4 

vyhotoveniach pre Kupujúceho. 
13.2 Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. 
13.3 Subdodávky: 
13.3.1 Predávajúci môže zabezpečiť časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich 

subdodávateľov. 
13.3.2 V prípade zámeru prenechania časti dodávok tovaru subdodávateľom, je Predávajúci povinný 

v súlade so ZOV predložiť Kupujúcemu ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy zoznam 
subdodávateľov a uviesť v ňom nasledovné: 
a) podiel dodávky Tovaru, ktorý má v úmysle prenechať subdodávateľom ako aj navrhova-

ných subdodávateľov a predmet subdodávok, 

b) identifikačné údaje subdodávateľa,  

c) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia.  

d) údaje o splnení podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú 

u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, pričom opráv-

nenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť 

Predávajúci je povinný počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy písomne oznámiť Kupujúcemu 

akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi v rozsahu podľa predchádzajúceho bodu alebo 

zmenu subdodávateľa najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uskutočnenia zmeny. V prípade 

nesplnenia tejto povinnosti je povinný predávajúci uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výš-

ke 1 % z celkovej kúpnej ceny predmetu zmluvy. Predávajúci je povinný každú zmluvu 

o subdodávke, v kontexte so ZOV, uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným 

súhlasom Kupujúceho. Kupujúci oznámi Predávajúcemu svoje rozhodnutie o súhlase alebo ne-

súhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia žia-

dosti o udelenie tohto súhlasu. Ak Kupujúci neoznámi svoj nesúhlas do 5 pracovných dní odo 

dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, nemá výhrady k výberu sub-

dodávateľa a Predávajúci je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, 

na základe ktorých bude zabezpečované plnenie tejto Zmluvy. 

Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí 

byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o RPVS, v nadväznosti 

na § 11 ods. 1 ZVO, po celú dobu trvania plnenia svojho podielu na tejto Zmluve. V prípade, ak 

subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona 

o RPVS a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo dôjde k výmazu subdodá-

vateľa z registra partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, a to osobitne v prípade kaž-

dého subdodávateľa, je Kupujúci oprávnený uplatniť si u Predávajúceho zmluvnú pokutu vo 

výške 10 % z celkovej kúpnej ceny predmetu zmluvy.  

13.3.3 Predávajúci garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy. 
13.3.4 Predávajúci zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu 

s Kupujúcim a to bez ohľadu na to, či Predávajúci použil subdodávky alebo nie, v akom 
rozsahu a za akých podmienok. Kupujúci nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči 
subdodávateľom Predávajúceho. 

13.3.5 Subdodávateľ môže začať plniť časť predmetu zmluvy iba po písomnom odsúhlasení 
Kupujúcim. V prípade, ak subdodávateľ začne plniť časť predmetu zmluvy bez súhlasu 
Kupujúceho alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa Kupujúcim, má Kupujúci právo 
prerušiť plnenie časti predmetu zmluvy. 

13.3.6 Predávajúci prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi 
všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na plnenie predmetu zmluvy. 

13.3.7 Porušenie povinností Predávajúceho uvedených v bode 13.3 tohto článku zmluvy sa považuje 
za podstatné porušenie zmluvných povinností. 

13.3.8 Predávajúci je povinný v súlade so zákonom o RPVS, pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra 
partnerov verejného sektora týka, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú 
dobu trvania zmluvy. Ak je predávajúcim skupina dodávateľov podľa § 37 ZVO, má každý člen 
tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 
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V prípade nesplnenia tejto povinnosti uhradí predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu vo 
výške 3% z celkovej kúpnej ceny predmetu zmluvy. 

13.4 V prípade financovania jednotlivých položiek zákazky z prostriedkov EÚ je predávajúci 
povinný strpieť výkon kontroly/ auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti zmluvy a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. Oprávnenými osobami v tomto prípade sú: 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 
13.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

- Príloha č. 1: Cena predmetu zmluvy 
- Príloha č. 2: Opis predmetu zmluvy 
- Príloha č. 3: Subdodávatelia 
- Príloha č.4: Čiastkový kúpna zmluva - vzor 

13.6 Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné realizovať iba formou očíslovaných 
písomných dodatkov, ktoré budú podpísané oboma zmluvnými stranami, pokiaľ tieto zmeny a 
doplnky budú v súlade §18 ZVO. 

13.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Kupujúceho. 

 
 

 
V …………………. dňa: …………….   V Košiciach dňa:  ……………. 
 
Predávajúci:                                                   Kupujúci: 
 
 
......................……………….....................  Ing. Ľubomír Gerši    
      predseda predstavenstva 

 
 
………………………………………                Ing. Štefan Gajdoš 
      člen predstavenstva 
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Príloha č. 4 zmluvy 
 

Čiastková kúpna zmluva 
číslo zmluvy kupujúceho : 39/20 
číslo zmluvy predávajúceho : ........................... 

uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v platnom znení a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Článok 1 
Zmluvné strany 

Kupujúci:  
Názov:              eurobus, a.s. 
Sídlo:              Staničné námestie 9, 042 04 Košice 
IČ DPH:             SK2020062352 
IČO:              36 211 079 
DIČ:              2020062352 
Zastúpený:             Ing. Ľubomír Gerši, predseda predstavenstva 

Ing. Martin Sojka, podpredseda predstavenstva 
Ing. Štefan Gajdoš, člen predstavenstva 

Bankové spojenie:            Slovenská sporiteľňa 
IBAN :  SK8509000000005160878720 
BIC/SWIFT :              GIBASKBX 
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 1202/V  
 
(ďalej len „Kupujúci“) 
  
Predávajúci:   
Názov: AUTO – IMPEX, spol. s.r.o. 
Sídlo:          Vlčie hrdlo 68,  
 821 07 Bratislava  
Zastúpený: p. Július Hron, konateľ spoločnosti  
IČ DPH: SK2020342027 
IČO: 17 32 94 77 
DIČ: 2020342027 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 18140415/5200 
IBAN :  SK70 5200 0000 0000 1814 0415 
BIC/SWIFT :          OTPVSKBX 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č 1590/B 
 
(ďalej len „Predávajúci“) 
(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu ako „zmluvné strany“)  
 
sa dohodli na tejto čiastkovej kúpnej zmluve  (ďalej len „Zmluva“): 

Článok 2 
Východiskové podklady 

1. Kupujúci v rámci plnenia svojich úloh, obstaráva tovary postupom stanoveným zákonom č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

2. Východiskom pre uzavretie tejto Zmluvy je Rámcová dohoda č. 37/20 uzatvorená dňa  .... me-
dzi Kupujúcim ako verejným obstarávateľom a Predávajúcim ako úspešným uchádzačom vo 
verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: 
Predmet zákazky: „Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov 
medzimestskej autobusovej dopravy dĺžky 10,5 m“ 
Postup verejného obstarávania: zadávanie nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže. 
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Vyhlásenie verejného obstarávania: 

- Úradný vestník EÚ zo dňa 2.9.20219 pod značkou 2019/S 168-410371,  
- Vestník č. 177/2019 zo dňa 3.9.2019 pod značkou 23738 - MST . 

Článok 3 
Predmet zmluvy 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu IVECO Bus CROSSWAY LE 10,8 m (typ autobusu) 
autobusy spĺňajúce všetky zákonné požiadavky a záväzné predpisy platné v Slovenskej repub-
like, (ďalej len „predmet plnenia“) podľa špecifikácie v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy a záväzok Ku-
pujúceho predmet plnenia od Predávajúceho prevziať a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú 
kúpnu cenu. 

2. Súčasťou dodávok predmetu plnenia je nasledovné: 

- doprava do sídla kupujúceho, 
- udelenie (zverenie) internej autorizácie od výrobcu vozidiel na výkon záručného a pozá-

ručného servisu na dodané vozidlá vrátane všetkých potrebných školení 
- školenia pre vodičov na obsluhu vozidla v rozsahu min. 2 hod. 
- dodanie všetkých dokladov v súlade s platnou legislatívou SR potrebné pre uvedenie auto-

busov do prevádzky v čase ich dodávky, 
- dodanie a aktualizovanie úplnej technickej dokumentácie k vozidlu v slovenskom alebo 

českom jazyku preferovaná v elektronickej podobe (voľne dostupná k šíreniu bez obme-
dzení v rámci internej počítačovej siete),  

- elektroschémy, 
- dodanie návodu k obsluhe a údržbe v slovenskom alebo českom jazyku v papierovej forme 

dodaný ku každému autobusu pri jeho dodávke, 
- dodanie záručného listu v slovenskom alebo českom jazyku v tlačenej podobe 1x a taktiež v 

elektronickej podobe. 

3. Predávajúci záväzne vyhlasuje, že predmet plnenia je po stránke technickej v dohodnutom 
okamihu ich dodania Kupujúcemu, v čase riadneho plnenia zmluvných podmienok a ich nasa-
dzovania do prevádzky, plne v súlade s platným právnym stavom ako i technickými normami a 
predpismi Slovenskej republiky platnými pre predmetnú oblasť týkajúcu sa činnosti jednotli-
vých častí predmetu plnenia ako aj ich celku. 

4. Dodaný predmet plnenia musí byť schválený v súlade s platnou legislatívou SR. Schválenie 
zabezpečí Predávajúci najneskôr k dátumu dodávky predmetu plnenia. 

Článok 4 
Kúpna cena a doba jej garancie 

1. Kúpna cena predmetu plnenia je určená v €. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náležitosti pod-
ľa bodov 1. a 2. článku 3. tejto Zmluvy. 
V cene nie sú zahrnuté materiály a služby potrebné pre prevádzku autobusu, ako napr. voda do 
ostrekovačov, čistenie autobusu a pod. 

2. Kúpna cena je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách. Kúpna cena predme-
tu plnenia môže byť zmenená len v týchto prípadoch a len po písomnom odsúhlasení oboma 
zmluvnými stranami: 

- Z dôvodu zmeny právnych predpisov, ktorými budú stanovené nové povinné technické, 
bezpečnostné, ekologické a iné požiadavky na výrobu a prevádzku predmetu plnenia, dô-
sledkami ktorých, budú zmeny v technickom vyhotovení predmetu plnenia, majúce vplyv 
na jeho cenu.  

3. Celková kúpna cena predmetu plnenia je nasledovná: 

Typ autobusu Počet ks Jednotková cena 
v EUR bez DPH 

Celková cena 
v EUR bez DPH 

 

Iveco Bus CROSSWAY LE 10,8 m 9 203 490 € 1 831 410 € 
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4. K dodanému predmetu plnenia bude priložená konečná faktúra na základe vyhotoveného a 
zmluvnými stranami potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia. 

Článok 5 
Podmienky, miesto a termín dodania 

1. Predávajúci dodá Kupujúcemu dohodnutý predmet plnenia na vlastné náklady do sídla Kupu-
júceho na adresu Staničné námestie 9, 042 04 Košice, pričom odovzdanie a prevzatie predme-
tu plnenia sa vykoná v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 18.00 hod. 

2. Pri dodávke predmetu plnenia bude vyhotovený a zmluvnými stranami potvrdený protokol o 
odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia.  

3. Termín dodania predmetu plnenia je najneskôr do 30.11.2020 Presný dátum prevzatia pred-
metu plnenia oznámi Predávajúci Kupujúcemu písomne najneskôr tri dni pred týmto dátu-
mom. 

Článok 6 
Platobné podmienky a fakturácia 

1. Predmet zmluvy bude financovaný: 

- z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa, 
- z úverov, 
- zo štátneho rozpočtu, 
- prípadne poskytnutím NFP z fondov Európskej únie. 

2. V prípade financovania z fondov Európskej únie, Predávajúci vystaví faktúru na 100% kúpnej 
ceny v deň dodania a prevzatia celého predmetu kúpnej zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 
60 dní. 

3. V prípade financovania zo zdrojov EÚ bude faktúra pri dodaní predmetu plnenia realizovaná 
prostredníctvom žiadosti o platbu prostriedkov EÚ. 

4. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu Kupujúceho.  

5. V prípade, že deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, za deň splatnosti sa 
bude považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ doba splatnosti faktúry uvedená na 
faktúre vystavenej Predávajúcim je odlišná, ako doba podľa tohto bodu tohto článku Zmluvy, 
za dobu splatnosti sa považuje doba splatnosti podľa tejto Zmluvy. V prípade akéhokoľvek 
iného nesúladu obsahu faktúry s údajmi uvedenými v tejto Zmluve (napr. číslo účtu Kupujúce-
ho) platia údaje uvedené v tejto Zmluve, pokiaľ si zmluvné strany písomnou formou neozná-
mia zmenu týchto údajov. Dané oznámenie o zmene údajov týkajúcich sa Predávajúceho musí 
byť Kupujúcemu doručené najneskôr súčasne s doručenou faktúrou obsahujúcou takto zme-
nené údaje.  

6. Ak faktúra neobsahuje všetky údaje podľa platných predpisov, najmä zákona o DPH a údaje 
podľa tejto Zmluvy, je Predávajúci povinný túto faktúru prepracovať tak, aby táto zodpovedala 
právnej úprave účinnej ku dňu jej vystavenia a podmienkam určeným v tejto Zmluve. Na fak-
túru, ktorá neobsahuje všetky údaje podľa platných predpisov, najmä zákona o DPH, ako aj na 
faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa tejto Zmluvy sa neprihliada a Kupujúci nie je po-
vinný na základe takejto faktúry uhradiť cenu predmetu Zmluvy. Lehota splatnosti takejto fak-
túry začína plynúť až od momentu, kedy je táto faktúra vystavená riadne, t.j. v súlade s práv-
nymi predpismi účinnými ku dňu jej vystavenia ako aj v súlade s touto Zmluvou. 

7. Predávajúci vystaví faktúru za dodaný predmet plnenia po jeho riadnom dodaní v dohodnu-
tých termínoch podľa tejto Zmluvy do sídla Kupujúceho, ktorej prílohu bude tvoriť dodací list 
a preberací protokol potvrdený Kupujúcim.  

Článok 7 
Zánik zmluvy 

1. Zmluva môže zaniknúť vzájomnou dohodou Zmluvných strán a to ku dňu určenému v dohode. 

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy : 
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- ak Predávajúci dodá Kupujúcemu predmet plnenia, ktorý nespĺňa podmienky ustanovené 
v Zmluve; 

- ak Predávajúci dodá predmet plnenia, ktorý vykazuje preukázateľne neodstrániteľné vady 
pri dodaní a ktoré Predávajúci nie je ochotný akceptovať do 30 dní od termínu písomného 
vyzvania na ich odstránenie. 

- ak by bola dodaním vadného predmetu plnenia porušená Zmluva podstatným spôsobom. 
- ak nastane niektorá zo skutočností uvedených v §19 ZVO. 

3. Právne účinky odstúpenia nastanú jeho doručením druhej strane. 

4. V prípade odstúpenia od zmluvy jednou zo zmluvných strán v zmysle príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka, Zákona o verejnom obstarávaní a tejto Zmluvy sa ukončí platnosť 
všetkých práv a povinností zmluvných strán, okrem tých práv a povinností, ktoré boli uplatne-
né do dátumu zániku Zmluvy, záväzkov o uchovaní dôverných informácií, ustanovení týkajú-
cich sa voľby práva a riešenia sporov medzi zmluvnými stranami.  

5. Predávajúci má nárok na úhradu za všetky plne funkčné, technicky bezchybné dodávky do-
hodnutého predmetu plnenia, v súlade so Zmluvou, ktoré Kupujúcemu dodal podľa Zmluvy do 
dňa odstúpenia od Zmluvy. 

6. Právo na náhradu škody podľa Obchodného zákonníka týmito ustanoveniami nie je dotknuté. 

Článok 8 
Zmluvné pokuty 

1. V prípade nedodržania zmluvne dohodnutého termínu dodania tovaru uvedeného v tejto 
Zmluve,   má Kupujúci voči Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,03%  
z hodnoty nedodaného tovaru, za každý započatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty 
podľa tohto bodu nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu spôsobenej škody. Predávajú-
ci je povinný túto zmluvnú pokutu Kupujúcemu zaplatiť, pričom Kupujúci má zároveň voči 
Predávajúcemu právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu. 

2. V prípade, že kupujúci odmietne prevziať predmet zmluvy splnený riadne a včas, alebo  
iným spôsobom znemožní predávajúcemu splniť jeho záväzky v súlade s ustanoveniami tejto 
Zmluvy, v dôsledku čoho nedôjde k prevzatiu tovaru v sídle kupujúceho v zmluvne určenom 
termíne, zaplatí kupujúci predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % hodnoty nedoda-
ného tovaru, za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3.  Zmluvné pokuty za nesplnenie záväzkov, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, sú splatné v lehote 30 
dní od dátumu riadneho doručenia faktúry,  ktorou sa účtuje zmluvná pokuta. 

Článok 9 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

1. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho momentom dodania predmetu 
zmluvy na miesto dodania, ktoré potvrdí Kupujúci písomne podpísaním Preberacieho proto-
kolu. V Preberacom protokole sa potvrdí druh, množstvo, vyhotovenia a kompletnosť dodanej 
časti predmetu zmluvy podľa stanovenej špecifikácie. 

Článok 10 
Funkčnosť, záruka a servis 

1. Predávajúci sa zaväzuje v zmysle § 429 Obchodného zákonníka, že dodaný predmet plnenia 
bude nový, bez vád a bude spĺňať všetky právne a technické parametre podľa právneho po-
riadku Slovenskej republiky a technické parametre dané výrobcom v súlade s platnými nor-
mami.  

2. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia prejde na Kupujúceho jeho prevzatím v dohodnu-
tom mieste plnenia.  

3. Ak by bola dodaním vadného predmetu plnenia porušená Zmluva podstatným spôsobom v 
zmysle §345 ods. 2) Obchodného zákonníka môže Kupujúci:   

- požadovať odstránenie vád dodaním náhradného predmetu plnenia, dodanie chýbajúceho 
predmetu plnenia a požadovať odstránenie právnych vád, 

- ak sú vady opraviteľné požadovať odstránenie vád opravou predmetu plnenia, 
- požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy. 
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4. Popri nárokoch ustanovených v bode 3. tohto článku má Kupujúci nárok aj na náhradu škody.  

5. Predávajúci garantuje životnosť predmetu plnenia podľa technických podmienok, ktorá je 
stanovená  minimálne na 10 rokov, za podmienok dodržania príslušného údržbového manuálu 
zo strany Kupujúceho. V prípade, nesplnenia tejto garancie životnosti predmetu plnenia, má 
Kupujúci nárok na náhradu škody, ktorá mu bola tým spôsobená.  

6. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku: 

- na každý dodaný autobus v dĺžke minimálne 36 kalendárnych mesiacov od prevzatia auto-
busu kupujúcim alebo 200 000 najazdených km s tým, že platí podmienka, ktorá nastane 
skôr.na lak vozidla v dĺžke minimálne 72 kalendárnych mesiacov od prevzatia autobusu 
kupujúcim, 

- na korózne prehrdzavenie – perforáciu prvkov skeletu karosérie, tj. poškodenie elementov 
karosérie takého stupňa, ktoré ohrozuje celistvosť a tuhosť karosérie – minimálne 120 me-
siacov kalendárnych mesiacov od prevzatia autobusu kupujúcim. 

7. Záručné podmienky budú podrobne uvedené v technickej dokumentácii každého dodaného 
autobusu.  

8. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet plnenia bude mať po dobu trvania záruky vlastnosti 
stanovené v tejto Zmluve. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemôže užívať 
Tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci. O tento nevyhnutný čas sa záručná doba 
predlžuje. 

9. Predávajúci sa zaväzuje, že bude po dobu záruky schopný zabezpečovať náhradné diely, po-
trebné pre prevádzku dodaných autobusov. V prípade nedodržania tohto záväzku zo strany 
Predávajúceho má Kupujúci nárok na náhradu spôsobenej škody.  

10. Zo záruky sú vylúčené vady predmetu plnenia, ktoré boli spôsobené prirodzeným  opotrebe-
ním, neodbornou obsluhou alebo násilným poškodením. 

Článok 11 
Doručovanie písomností 

1. Doručovanie pre účely tejto zmluvy sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy, 
ak sa doručuje na poslednú známu adresu sídla zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná zná-
ma adresa sídla touto zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane písomne oznámená, pričom 
za dodržanie podmienky písomného oznámenia sa považuje i uvedenie novej adresy sídla na 
zmluve (vrátane jej prípadného dodatku) uzavretej medzi zmluvnými stranami. Obe zmluvné 
strany sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať zmenu adresy sídla bez zbytočného odkla-
du. V prípade, že zmluvná strana doporučenú poštovú zásielku druhej zmluvnej strany z 
akéhokoľvek dôvodu neprevezme, považuje sa táto zásielka za doručenú uplynutím 15 dní odo 
dňa jej odoslania na poslednú známu adresu sídla zmluvnej strany v zmysle vyššie uvedeného. 
Podmienka písomného oznámenia je splnená aj vtedy, ak listinu obsahujúcu písomné ozná-
menie osobne prevezme poverený zástupca adresáta a toto prevzatie potvrdí svojim podpisom. 

Článok 12 
Reklamácie a spôsob ich vysporiadania 

1. Predávajúci zodpovedá za vady a nekompletnosť dodávky predmetu plnenia v plnom rozsahu. 
Prípadné reklamácie uplatní Kupujúci reklamačným listom, v ktorom uvedie číslo faktúry, 
resp. dodacieho listu a dôvod reklamácie.  

2. Reklamáciu posúdia spoločne zástupcovia oboch zmluvných strán a Predávajúci vydá stano-
visko o oprávnenosti reklamácie do 5 dní od uplatnenia reklamácie Kupujúcim.  

3. V prípade oprávnenej reklamácie sa Predávajúci zaviaže vadné plnenie vysporiadať do 
10 pracovných dní od uznania reklamácie, resp. od uplynutia lehoty na vydanie stanoviska.   

4. V prípade omeškania Predávajúceho s vysporiadaním uznanej reklamácie je Kupujúci opráv-
nený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 5 % z hodnoty reklamovaného predmetu plnenia za 
každý začatý deň omeškania. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Kupujúceho 
na náhradu škody. 
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Článok 13 
Riešenie sporov 

1. Zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa budú riadiť výlučne právom platným v Slovenskej repub-
like.  

Článok 14 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Kupujúceho. V prípade financo-
vania jednotlivých položiek zákazky z prostriedkov EÚ táto zmluva nadobudne účinnosť až po 
nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia predovšetkým ustano-
veniami tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia 
ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a 
podporne ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších pred-
pisov, ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody. 
V prípade, že nedôjde k dohode, zmluvné strany tejto zmluvy sa zaväzujú, že všetky spory, kto-
ré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy alebo súvisia-
cich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, predložia na vec-
ne a mieste príslušný všeobecný súd SR. 

4. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, zostávajú ostat-
né ustanovenia tejto zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia sa použijú usta-
novenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúce otázku vzájomného vzťahu 
zmluvných strán. Zmluvné strany sa potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustano-
venia, ktoré svojím obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.  

5. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné realizovať iba formou očíslovaných písom-
ných dodatkov, ktoré budú podpísané oboma zmluvnými stranami, pokiaľ tieto zmeny a do-
plnky budú v súlade §18 ZVO 

6. Táto zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach rovnakého znenia, z toho v 2 pre Predávajúceho 
a v 4 vyhotoveniach pre Kupujúceho.  

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tejto zmluvy, že zmluva nebola 
uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných a nápadných podmienok. Zástup-
covia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak jej súhlasu ju podpísali.  

8. Prílohy zmluvy: 

Príloha č. 1: Opis predmetu zmluvy 
 
 
V …………………. dňa: …………….      V Košiciach dňa:  ……………. 

 

 

Predávajúci:                                                   Kupujúci: 

                                                                                        Ing. Ľubomír Gerši 

                                                                                        Predseda predstavenstva 

 

                                                                                         Ing. Štefan Gajdoš 

       člen predstavenstva 

 

 
 


