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Príloha č.1 k zmluve – špecifikácia predložená uchádzačom v porovnávacej tabuľke 

 

Dodávateľ:  

Eurocover Slovakia, s.r.o. 

Miletičova 57 

821 09 Bratislava 

IČO: 35 895 991 

Kontaktná osoba: Mgr. Diana Kováčová 

 

                 

                                                                                                                                                                  Odberateľ: 

               Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Cyprichova 2480/42 

831 05 Bratislava 

IČO: 00 681 385 

Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Šurina 

  

 

Technická špecifikácia 2 ks  vozidiel Škoda Scala 1,0TSI 

                         

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

Zdvihový objem motora 999 cm3 

Maximálny výkon 70kw 

Druh paliva BA 95 B 

5 stupňová manuálna prevodovka 

Objem batožinového priestoru 467 l 

Kombinovaná spotreba paliva 5,2 l 

 

 

VONKAJŠIA VÝBAVA 

 

Farba vozidla strieborná metalíza 

Oceľové disky kolies 6J × 16" s krytmi TECTON 

Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania s alarmom, 2 sklopné kľúče 

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá  

Elektrické ovládanie okien vpredu 

Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí lakované vo farbe karosérie  

Predné hmlové svetlomety 

Brzdy kotúčové (predné aj zadné) 

LED hlavné svetlomety 

Rezerva na oceľovom disku neplnohodnotná 

 

 

BEZPEČNOSŤ 

 

Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou 

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu  

ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, XDS+, TPM, multikolíznej brzdy (MKB) a 

funkcie Prefill  

FRONT ASSIST – výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia a PEDESTRIAN MONITOR 

(ochrana chodcov) 

LANE ASSIST – asistent udržiavania v jazdnom pruhu 
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VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT 

 

Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom 

Rádio SWING so 6,5" displejom 

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča  

EASY START – bezkľúčové štartovanie  

Asistent rozjazdu do kopca  

2-ramenný PUR volant 

Paket do batožinového priestoru (háčiky na tašky – pevné, nesklopné, odkladacia schránka – na strane za 

podbehom, uchytávacie klipy na sieťový program, sieťový program) 

Obmedzovač rýchlosti  

ISOFIX na sedadle spolujazdca  

3. hlavová opierka vzadu 

Automatické prepínanie diaľkových svetiel 

Bezkľúčové štartovanie motora 

Monitorovanie tlaku v pneumatikách 

Kolenný airbag vodiča 

SmartLink 

Paket pre zlé cesty 

 

 

Technická špecifikácia vozidla Škoda Kamiq 1,0TSI  

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

Zdvihový objem motora 1698cm3 

Maximálny výkon 70 kw 

Druh paliva BA 95 B 

5 stupňová manuálna prevodovka 

Objem batožinového priestoru 400 l 

Kombinovaná spotreba paliva 5,2 l 

 

 

VONKAJŠIA VÝBAVA 

 

Farba vozidla šedá nemetalízovaná 

Oceľové disky kolies 6J × 16" s krytmi LHOTSE 

Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania s alarmom, 2 sklopné kľúče 

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá  

Elektrické ovládanie okien vpredu 

Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí lakované vo farbe karosérie  

Predné hmlové svetlomety 

Brzdy kotúčové (predné aj zadné) 

LED hlavné svetlomety 

Rezerva na oceľovom disku neplnohodnotná 

Parkovacie senzory vzadu 

Svetelný a dažďový senzor 

 

 

 

BEZPEČNOSŤ 

 

Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou 

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu  

ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, XDS+, TPM, multikolíznej brzdy (MKB) a 

funkcie Prefill  

FRONT ASSIST – výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia a PEDESTRIAN MONITOR 

(ochrana chodcov) 

LANE ASSIST – asistent udržiavania v jazdnom pruhu 
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VNÚTORNÁ VÝBAVA A KOMFORT 

 

Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom 

Rádio SWING so 6,5" displejom 

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča  

EASY START – bezkľúčové štartovanie  

Asistent rozjazdu do kopca  

2-ramenný kožený multifunkčný volant 

Paket do batožinového priestoru (háčiky na tašky – pevné, nesklopné, odkladacia schránka – na strane za 

podbehom, uchytávacie klipy na sieťový program, sieťový program) 

Obmedzovač rýchlosti  

Crew Protect Assist- proaktívna ochrana cestujúcich a bočné airbagy vzadu 

ISOFIX na sedadle spolujazdca  

3. hlavová opierka vzadu 

Automatické prepínanie diaľkových svetiel 

Bezkľúčové štartovanie motora 

Monitorovanie tlaku v pneumatikách 

Kolenný airbag vodiča 

SmartLink 

Paket pre zlé cesty 

USB  vo vnútornom spätnom zrkadle 

Sedadlo spolujazdca sklopné do vodorovnej polohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technicke vlastnosti charakteristika 

Farba vozidla: Strieborná metaliza 

Kolesa: Oceľové disky rozmer R16 

Komfort:  Asistent udržiavania v jazdnom pruhu 

 Automatické prepínanie diaľkových svetiel 

 Bezkľúčové štartovanie 

 Monitorovanie tlaku v pneumatikách 

 LED hlavné svetlomety 

 Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania s alarmom 

 Svetelný senzor 

 Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 

 Mauálna klimatizácia s pelovým filtrom 

 Kolenný airbag vodiča 

 Bezdrôtový SmartLink 

 Paket pre zlé cesty 

 Radio s min. 6,5“ max. 7,5“ displejom 

  

  

 

 

Technicke parametre / vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Pocet kusov: kus   2 

Motorizacia/typ paliva Benzin - -  

Prevodovka MT   Manuálna 

Objem zakl.bat.priestoru bez sklopenia 

sedaciek 

l 400 -  

Zdvihovy objem motora Cm3 990 1050  

Maximalny vykon Kw 70 85  

Kombinovana spotreba udavana 

vyrobcom CYKLUS EU 

l/km 5,0 6,0  

Vyska vozidla mm 1471 1475  
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Technická špecifikácia 2 ks  vozidiel Škoda Scala 1,0TSI 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

VONKAJŠIA VÝBAVA  

 / BEZPEČNOSŤ 

 

 

Farba vozidla Strieborná metalíza 

Disky Oceľové disky kolies 6J × 16" s krytmi TECTON 

Zamykanie Centrálne zamykanie s alarmom, 2 sklopné kľúče 

Spätné zrkadlá Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá  

Okná Elektrické ovládanie okien vpredu 

Dotatky Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí lakované vo farbe 

karosérie 

Hmlovky Predné hmlové svetlomety, jedna zadná hmlovka 

Brzdy Kotúčové (predné aj zadné) 

Svetlomety LED hlavné svetlomety 

Rezerva Rezerva na oceľovom disku neplnohodnotná 

Bezpečnosť Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca 

s deaktiváciou 

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu, Kolenný airbag 

vodiča, ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, 

DSR, ESBS, XDS+, TPM, multikolíznej brzdy (MKB) a 

funkcie Prefill  

FRONT ASSIST – výstraha pred kolíziou a podpora 

núdzového brzdenia a PEDESTRIAN MONITOR (ochrana 

chodcov) 

LANE ASSIST – asistent udržiavania v jazdnom pruhu 

 

 

 

VNÚTORNÁ VÝBAVA 

/ KOMFORT 

 

 

Klimatizácia Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom 

Rádio Rádio SWING so 6,5" displejom 

Sedadlá Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, ISOFIX na sedadle 

spolujazdca, 3. hlavová opierka vzadu 

Štartovanie EASY START – bezkľúčové štartovanie 

Asistenty Asistent rozjazdu do kopca, obmedzovač rýchlosti, tempomat, 

Automatické prepínanie diaľkových svetiel 

Bezkľúčové štartovanie motora 

Monitorovanie tlaku v pneumatikách, SmartLink 

Paket pre zlé cesty 

Volant 2-ramenný PUR volant 

Batožinový priestor Paket do batožinového priestoru (háčiky na tašky – pevné, 

nesklopné, odkladacia schránka – na strane za podbehom, 

uchytávacie klipy na sieťový program, sieťový program) 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 

 

  

  

  

Zdvihový objem motora 999 cm3 

Maximálny výkon 70kw 

Druh paliva BA 95 B 

Prevodovka 5 stupňová manuálna 

Objem batožinového priestoru 467L 

Kombinovaná spotreba paliva 5.2L 
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Príloha č.1 – špecifikácia predmetu zmluvy požadovaná verejným obstarávateľom 

 

Technicke parametre / vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Pocet kusov: kus   2 

Motorizacia/typ paliva Benzin - -  

Prevodovka MT   Manuálna 

Objem zakl.bat.priestoru bez sklopenia 

sedaciek 

l 400 -  

Zdvihovy objem motora Cm3 990 1050  

Maximalny vykon Kw 70 85  

Kombinovana spotreba udavana 

vyrobcom CYKLUS EU 

l/km 5,0 6,0  

Vyska vozidla mm 1471 1475  

 

 

Technicke vlastnosti charakteristika 

Farba vozidla: Strieborná metaliza 

Kolesa: Oceľové disky rozmer R16 

Komfort:  Asistent udržiavania v jazdnom pruhu 

 Automatické prepínanie diaľkových svetiel 

 Bezkľúčové štartovanie 

 Monitorovanie tlaku v pneumatikách 

 LED hlavné svetlomety 

 Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania s alarmom 

 Svetelný senzor 

 Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 

 Mauálna klimatizácia s pelovým filtrom 

 Kolenný airbag vodiča 

 Bezdrôtový SmartLink 

 Paket pre zlé cesty 

 Radio s min. 6,5“ max. 7,5“ displejom 

  

  

 

 

Dodanie osobných  motorových vozidiel na operatívny leasing 

1 ks v  špecifikácia č. 2 

 

Technicke parametre / vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne 

Pocet kusov: Ks   1 

Motorizacia/typ paliva Benzin    

Prevodovka MT   Manuálna 

Objem zakl.bat.priestoru bez sklopenia 

sedaciek 

l 400   

Zdvihovy objem motora Cm3 990 1050  

Maximalny vykon Kw 70 73  

Kombinovana spotreba udavana 

vyrobcom CYKLUS EU 

l/km 5,2 6,5  

Vyska vozidla Mm 1531 1555  
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Technicke vlastnosti charakteristika 

Farba vozidla: Šedá / nemetalizovaná 

Kolesa: Zliatinové disky rozmer od R16  

Komfort:  Asistent udržiavania v jazdnom pruhu 

 Automatické prepínanie diaľkových svetiel 

 Bezkľúčové štartovanie 

 Monitorovanie tlaku v pneumatikách 

 LED hlavné svetlomety 

 Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania s alarmom 

 Svetelný a dažďový senzor 

 Parkovacie senzory vzadu 

 2-ramenný kožený multifunkčný volant 

 Kolenný airbag vodiča 

 Paket pre zlé cesty 

 CREW PROTECT ASSIST – proaktívna ochrana cestujúcich a bočné 

airbagy vzadu 

 Vyhrievané vrstvené čelné sklo 

 USB vo vnútornom spätnom zrkadle 

 Sedadlo spolujazdca sklopné do vodorovnej polohy 

 

 

 

Osobitné požiadavky na plnenie obidvoch špecifikácií:  

 

V prípade nedodania zákazky podľa presne vyšpecifikovaného opisu zákazky, stanovených parametrov a v 

stanovenom termíne, verejný obstarávateľ   odstúpi od zmluvy  

 

V prípade nehody/poruchy pristaviť náhradne vozidlo rovnakej alebo vyššej kategórie do 4 hodín na území 

Slovenskej republiky od nahlásenia udalosti na miesto určenia. 

V prípade nehody / poruchy mimo územia Slovenska, pristaviť náhradné vozidlo rovnakej alebo vyššej 

kategórie do 8 hodín v rádiuse 400 km od hranice Slovenska od nahlásenia udalosti na miesto určenia. V 

prípade nehody / poruchy mimo územia Slovenska, pristaviť náhradné vozidlo rovnakej alebo vyššej 

kategórie do 12 hodín v rádiuse nad 400 km od hranice Slovenska od nahlásenia udalosti na miesto určenia. 

 

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

 

Poistenie vozidiel v rámci Európskej únie. 

Umožniť poistenie aj  Ukrajiny, Rumunska, Bulharska a krajín bývalej Juhoslávie počas účinnosti zmluvy. 

 

Neobmedzený počet najazdených kilometrov na auto. 

 

Diaľničné známky SK, CZ, AT. 

 

Neobmedzený počet vodičov na auto. 

 

Odovzdanie vozidiel sa uskutoční v sídle a pobočkách verejného  obstarávateľa v Regionálnom projektovom 

centre po celom územi SR nasledovne: 

Bratislava, Račianska 64, 831 05  – 1ks, 

DVC Piešťany, DVC Poprad – 2ks. 

 

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

 

Termín dodania na miesto určenia:    7.6.2021 do 12:00 hod. 

 

Predmetom operatívneho leasingu môže byť len vozidlo vyrobené v roku 2020/21 a na počítadle ubehnutých 

kilometrov nesmie byť údaj vyšší ako 25 000 km. 

 

Uhradenie cestnej dane a dane s motorových vozidiel. 
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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. 

Letné a zimné pneumatiky, výmenu letných a zimných pneumatík podľa potreby, avšak s maximálnym 

intervalom výmeny 25 000km. 
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Príloha č. 2 

 

 Vozidlo   Cena 

1 Osobné motorové vozidlo 

v špecifikácii č.1 – 1 ks 

 Cena vrátane   DPH v EUR  

 Cena bez  DPH v EUR  

 Výška DPH v EUR 

16 500€ 

13 750€ 

2 750€ 

2 Osobné motorové vozidlo 

v špecifikácii č.1 – 1 ks 

 Cena vrátane   DPH v EUR  

 Cena bez  DPH v EUR  

 Výška DPH v EUR 

16 500€ 

13 750€ 

 

2 750€ 

3 Osobné motorové vozidlo 

v špecifikácii č.2 – 1 ks 

 Cena vrátane   DPH v EUR  

 Cena bez  DPH v EUR  

 Výška DPH v EUR 

23 760€ 

18 800€ 

3 960€ 

4 Cena za  mesačnú platbu za 

všetky 3 vozidlá 

Cena vrátane   DPH v EUR  

 Cena bez  DPH v EUR  

 Výška DPH v EUR 

2 365€ 

1 970,83€ 

394,17€ 

5 Spolu za všetky 3 vozidlá 

Za body 1,2,3. 

 

Cena  za celé obdobie 

platnosti a účinnosti 

zmluvy na operatívny 

lízing 

 

 

 

47300€ bez DPH 
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            Príloha č.3 

PREBERACÍ PROTOKOL 
 

 

Prenajímateľ: 

 

Eurocover Slovakia s.r.o.,  

Miletičova 57  

821 09 Bratislava  

IČO: 35 895 331 

                          

 

Nájomca: 

 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Cyprichova 42 

83105  Bratislava 

IČO: 00681385 
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Vozidlo ŠPZ: BL-445AH Typ vozidla: Škoda Scala  

Odovzdané dňa : ......................................... o  ........... : ........... hod.   

Počet kilometrov: ....................................... Stav PHM: ........................................ 

Poškodenia na vozidle : ........................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Vozidlo ŠPZ: BL-592ZV Typ vozidla: Škoda Scala  

Odovzdané dňa : ......................................... o  ........... : ........... hod.   

Počet kilometrov: ....................................... Stav PHM: ........................................ 

Poškodenia na vozidle : ........................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................. 
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Vozidlo ŠPZ: BT-033DA Typ vozidla: Škoda Kamiq  

Odovzdané dňa : ......................................... o  ........... : ........... hod.   

Počet kilometrov: ....................................... Stav PHM: ........................................ 

Poškodenia na vozidle : ........................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

V Bratislave dňa: .............................. 

 

 Nájomca:..................................................                                                  Prenajímateľ  : ...................................... 
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Príloha č. 4 k zmluve 

 

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

 

                                                   ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

     Na dodaní plnenia  zmluvy  na lízing osobných motorových vozidiel uzatvorenej podľa Obchodného 

zákonníka   a § 3 zák. č. 343/2015 Z.z. sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zmluvy 

uskutočníme vlastnými kapacitami. 

 

 

 

 

 
Uchádzač  

 

Obchodné meno Eurocover Slovakia s.r.o. 

Adresa podnikania Mileticova 57, Bratislava 82109 

IČO: 35 895 331 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave  dňa 21.5.2021 

 

Martin Ondrejka  

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača, a pečiatka 
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