
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202020285_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychólgie
Sídlo: Cyprichova 42, 83105 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00681385
DIČ: 2020796415
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK84 8180 0000 0070 0006 5164
Telefón: 0908125538

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: EUROCOVER Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Miletičova 57, 82109 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35895331
DIČ: 2021884073
IČ DPH: SK2021884073
Bankové spojenie: IBAN: SK7211000000002946458695
Telefón: +421948722222

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Operatívny leasing nového osobného motorového vozidla  v počte 10 kusov.
Kľúčové slová: motorové vozidlo, operatívny leasing
CPV: 34100000-8 - Motorové vozidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 

60100000-9 - Služby cestnej dopravy
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dodanie osobných  motorových vozidiel na operatívny leasing

Funkcia

Predmetom Zmluvy je obstaranie motorových vozidiel  v počte 10 kusov  formou operatívneho leasingu na obdobie 30 
mesiacov.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet kusov kus 10

Objem zakl.bat.priestoru l 380

Zdvihovy objem motora Cm3 1360 1500

Maximalny vykon Kw 71 81

Kombinovaná spotreba udávaná výrobcom l/km 5,0 7,0

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Motorizacia/typ paliva Benzin

Farba vozidla minimálne: Zakladná Unilak

Kolesá minimálne a viac: Minimálny rozmer R16

Komfort minimálne a viac: Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla

- Automatické prepínanie diaľkových svetiel
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- Systém pre automatické udržanie vozidla v jazdnom pruhu

- Monitorovanie tlaku v pneumatikách

- Automatické odhmlievanie čelného skla

- Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania s alarmom

- Svetelný senzor

- Apple CarPlay/Android Auto

- Automatická dvojzónová klimatizácia

- Zadná parkovacia kamera

- Solárne sklá

Typ paliva Benzín

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

V prípade nehody/poruchy pristaviť náhradne vozidlo rovnakej alebo vyššej kategórie do 3 hodín od nahlásenia udalosti na 
miesto určenia

Interný dispečing dodávateľa nonstop pre prípad poruchy/havárie (24/7)

Možnosť jazdy s vozidlami v rámci celej Európy, vrátane krajín Ukrajina, Rumunsko, Bulharsko a krajín bývalej Juhoslávie

Dialnicne znamky SK, CZ, AT

Neobmedzeny pocet vodicov na auto

Neobmedzený počet najazdených kilometrov na auto

Odovzdanie vozidiel sa uskutoční v sídle a pobočkách obstarávetaľa v Regionálnom projektovom centre po celom území SR 
nasledovne:1. Bratislava : Račianska 62, 831 02 – 3ks2. Banská Bystrica: Dolná 62, 974 01 – 1ks3. Dolný Kubín: Radlinského 
29, 026 01 – 1ks4. Košice: Pražská 2, 040 11 – 1ks5. Nitra: Cintorínska 5, 949 01 – 1ks6. Prešov: Masarykova 22, 080 01 – 
1ks7. Trenčín: Piaristická 6, 911 01 – 1ks8. Trnava: Kollárova 17, 917 01 – 1ks

Servisovanie vozidiel službou pick up drop off v mieste lokácie vozidla a v rámci celej EU.

Termin dodania: do 90 dni od účinnosti zmluvy

Predmetom operatívneho leasingu môže byť vozidlo vyrobené v roku 2020 a na počítadle ubehnutých kilometrov nesmie byť 
údaj vyšší ako 1.000km

Uhradenie cestnej dane a dane s motorových vozidiel

Dodávateľ v prípade požiadavky objednávateľa umožní v rámci predkupného práva leasingovaného vozidla po ukončení doby 
trvania operatívneho leasingu odkúpiť motorové vozidlo za dohodnutú cenu

Bezplatné pripoistenie čelného skla bez spoluúčasti

Výmena letných a zimných pneumatík podľa potreby, avšak s maximálnym intervalom výmeny 25.000km

Požaduje sa predložiť  technickú špecifikáciu preukazujúcu splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu 
zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od účinnosti zmluvy

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Ak sa vyskytne situácia v súvislosti s dodržiavaním  opatrení pandémie a dodávateľ nebude schopný  dodať predmet zmluvy v 
termíne, podľa § 18 ods.1 písm. a) verejný obstarávateľ dodatkom k zmluve predĺži lehotu dodania.

Názov Upresnenie
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2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Rača
Ulica: Cyprichova 42

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.12.2020 16:42:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 10,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné 
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 111 250,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 133 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 28.08.2020 08:14:01

Objednávateľ:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychólgie
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
EUROCOVER Slovakia, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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