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RÁMCOVÁ  DOHODA 

uzatvorená podľa § 11 a 64 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

Článok 1.  

Strany dohody 

Kupujúci 1. :  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

Zastúpenie : prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc., minister 

IČO : 00156621  

DIČ : 2021291382 

IČ DPH : nie je platcom DPH 

Bankové spojenie : Štátna pokladnica  

Číslo účtu : 7000081105/8180 

Číslo Zmluvy : 381/2013-240/MPRV SR 

(ďalej len „kupujúci 1.“ alebo „MPRV SR“) 

 

Kupujúci 2. : 

Pôdohospodárska platobná agentúra 

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

Zastúpenie : MVDr. Stanislav Grobár, generálny riaditeľ 

IČO : 30794323 

DIČ : 2021781630 

IČ DPH : nie je platcom DPH 

Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu : 7000116865/8180 

Číslo Zmluvy : 

(ďalej len „kupujúci 2.“ alebo „PPA“) 

 

Kupujúci 3. : 

Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. 

Starohájska 29, 852 27 Bratislava 

Zastúpenie : Ing. Štefan Ryba, PhD. – riaditeľ 

IČO : 36 856 096 

DIČ : 2022511304 

IČ DPH : SK2022511304 

Bankové spojenie : VÚB 

Číslo účtu : 2400 379 653/0200 

Číslo Zmluvy : 

(ďalej len „kupujúci 3.“ alebo „PS SR“) 
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Kupujúci 4. : 

Úrad vlády Slovenskej republiky  

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

Zastúpenie : Ing. Igor Federič, vedúci ÚV SR 

IČO : 00151513 

DIČ : 2020845057 

IČ DPH : nie je platca DPH 

Bankové spojenie : Štátna pokladnica 

Číslo účtu : 7000 081 105/8180 

Číslo Zmluvy : 

(ďalej len „kupujúci 4.“ alebo „ÚV SR“) 

 

Kupujúci 5. : 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

Kollárova 8, 917 02 Trnava 

Zastúpenie : Ing. Ivan Ištvánffy, generálny riaditeľ 

IČO : 421 56 424 

DIČ : 2022736287 

IČ DPH : SK2022736287 

Bankové spojenie : Štátna pokladnica 

Číslo účtu : 7000 342 942/8180 

Číslo Zmluvy : 

(ďalej len „kupujúci 5.“ alebo „NASES“) 

 

Kupujúci 6. : 

Slovenský pozemkový fond  

Búdková 36, 817 15 Bratislava 

Zastúpenie : Ing. Gabriela Matečná, generálna riaditeľka, 

   Ing. Róbert Poloni, námestník generálnej riaditeľky 

IČO : 17335345 

DIČ : 2021007021 

IČ DPH : nie je platcom DPH 

Bankové spojenie : Štátna pokladnica 

Číslo účtu : 7000 001 638/8180 

Číslo Zmluvy : 

(ďalej len „kupujúci 6.“ alebo „SPF“) 
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a 

Predávajúci : 

 

ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o. 

Sabinovská 6, 821 02 Bratislava 

Zastúpenie :  Ink Karel Sklenář, konateľ 

Ing. Marián Kašák, konateľ 

IČO : 31 347 215 

DIČ : 2020296465 

IČ pre DPH : SK2020296465 

Bankové spojenie :  

Číslo účtu :  

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I., odd.: Sro, 

vložka č.: 4775/B  

Číslo Zmluvy :  

(ďalej len „predávajúci“) 

Preambula 

1. Účastníci tejto Rámcovej dohody označení ako kupujúci 1., kupujúci 2., 

kupujúci 3., kupujúci 4., kupujúci 5. a kupujúci 6. v záujme zabezpečenia 

výkonu činností, ktoré sú im zverené príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi SR uzatvárajú s predávajúcim v súlade 

s ustanoveniami § 11 a 64 a nasl. Zákona č. 25/2006 Z. z. a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“ a § 409 a nasl. 

Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“) túto Rámcovú dohodu, ktorej 

účelom je dodanie motorových vozidiel podľa technickej špecifikácie 

uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody (ďalej len „tovar“).  

2. Účastníci tejto Rámcovej dohody označení ako kupujúci 2., kupujúci 3., 

kupujúci 4., kupujúci 5. a kupujúci 6. ako verejní obstarávatelia 

a obstarávatelia podľa zákona o VO v záujme zabezpečenia účelu tejto 

Rámcovej dohody podľa bodu 1. Preambuly poverili kupujúceho 1. 

Príkaznými zmluvami obstaraním tovaru podľa Prílohy č. 1 tejto Rámcovej 

dohody. 

3. Podkladom pre uzavretie tejto rámcovej dohody je ponuka úspešného 

uchádzača ako predávajúceho zo dňa 5. septembra 2013, ktorú predložil v 

procese zadávania zákazky „Osobné motorové vozidlá“ s nadlimitnou 

hodnotou uskutočneného podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov, vyhláseného Kupujúcim 1. vo 

Vestníku verejného obstarávania č. 123/2013 zo dňa 26. júna 2013 pod. 

zn. 9965 – MST. 
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Článok 2.  

Predmet dohody 

2.1 Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok predávajúceho v čase 

platnosti a účinnosti tejto Rámcovej dohody : 

2.1.1 uzatvoriť s kupujúcimi 1. až 6., na základe ich písomnej výzvy a za 

podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými 

predpismi, touto Rámcovou dohodou a úspešnou ponukou 

Predávajúceho, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Rámcovej dohody, 

čiastkové kúpne zmluvy podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

na dodanie tovarov podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 tejto Rámcovej 

dohody,  

2.1.2 na základe čiastkových kúpnych zmlúv podľa bodu 2.1.1 tohto článku 

kupujúcim 1. až 6., v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, touto Rámcovou dohodou, príslušnými 

čiastkovými kúpnymi zmluvami a Prílohami č. 1 a č. 2, dodávať tovar 

podľa Prílohy č. 1, predávať tovar podľa Prílohy č. 1 za ceny podľa 

Prílohy č. 2, prevádzať vlastnícke práva k dodanému tovaru podľa 

Prílohy č. 1, predanému za ceny podľa Prílohy č. 2 a príslušnými 

kupujúcimi zaplatenému a poskytovať s tým súvisiace predajné 

a popredajné služby. 

2.2 Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok kupujúcich 1. až 6. tovar 

podľa Prílohy č. 1 a č. 2 riadne a včas dodaný a predaný podľa bodu 2.1 

tohto článku, spĺňajúci všeobecne záväznými právnymi predpismi, touto 

Rámcovou dohodou a príslušnou čiastkovou kúpnou zmluvou vyžadované 

podmienky, prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. 

Článok 3.  

Doba platnosti rámcovej dohody  

3.1 Táto Rámcová dohoda sa uzaviera na dobu určitú, na obdobie štyroch 

rokov odo dňa jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu na 

plnenie predmetu tejto Rámcovej dohody, t.j. dodanie tovarov, ktorý je 

stanovený vo výške 2 200 000 ,- €. 

3.2 Z hľadiska ukončenia doby platnosti tejto Rámcovej dohody podľa bodu 

3.1 tohto článku je rozhodujúca skutočnosť, ktorá nastane skôr. 

Článok 4. 

Uzatváranie čiastkových kúpnych zmlúv 

4.1 Tovar podľa Prílohy č. 1 a č. 2 tejto Rámcovej dohody bude predávajúci 

dodávať a predávať kupujúcim č. 1. až 6. na základe čiastkových kúpnych 

zmlúv podľa čl. 2 tejto Rámcovej dohody. 
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Predávajúci je povinný uzavrieť čiastkovú kúpnu zmluvu s príslušným 

kupujúcim podľa čl. 2 tejto Rámcovej dohody na základe objednávky vo 

forme písomnej výzvy na uzavretie kúpnej zmluvy príslušného kupujúceho 

v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia predávajúcemu. 

 

4.2 Písomná výzva kupujúceho na uzavretia čiastkovej kúpnej zmluvy podľa 

bodu 4.1 tohto článku musí obsahovať nasledovné náležitosti : 

 označenie a identifikácia kupujúceho, 

 odkaz na túto Rámcovú dohodu, 

 presné označenie objednávaných tovarov podľa prílohy č. 1 a č. 2 

tejto Rámcovej dohody, o ktoré má kupujúci záujem a dodanie 

ktorých má byť predmetom čiastkovej kúpnej zmluvy, k uzavretiu 

ktorej kupujúci vyzýva predávajúceho, vrátane jednotkových cien 

tovarov, 

 presné označenie špecifikácie objednávaných tovarov podľa 

prílohy č. 1 a č. 2 tejto Rámcovej dohody, o ktoré má kupujúci 

záujem, vrátane technického prevedenia, vybavenia, motorizácie, 

farby a iných individuálnych požiadaviek kupujúceho, vrátane 

jednotkových cien tovarov, 

 presné označenie počtu kusov objednávaných tovarov podľa 

prílohy č. 1 a č. 2 tejto Rámcovej dohody, o dodanie ktorých má 

kupujúci záujem, vrátane celkovej ceny tovarov 

 číslo konkrétnej výzvy na uzavretie čiastkovej kúpnej zmluvy, 

 dátum výzvy na uzavretie čiastkovej kúpnej zmluvy, podpis 

oprávneného pracovníka kupujúceho. 

Článok 5. 

Základné náležitosti čiastkových kúpnych zmlúv 

5.1 Predmetom čiastkových kúpnych zmlúv uzatváraných kupujúcimi 

a predávajúcim postupom podľa čl. 4 tejto Rámcovej dohody je dodanie 

tovarov podľa Prílohy č. 1 a č. 2 tejto Rámcovej dohody, prevod 

vlastníckych práv tovarov z predávajúceho na kupujúcich, s tým súvisiace 

predajné a popredajné služby, poskytnutie záruky v rozsahu 4 rokov alebo 

120 000 kilometrov, poskytnutie náhradných vozidiel za vadné tovary 

alebo tovary, na ktoré kupujúci uplatnia záručné vady, prihlásenie 

motorových vozidiel v evidencii motorových vozidiel. 

5.2 Predmetom čiastkových kúpnych zmlúv uzatváraných kupujúcimi 

a predávajúcim postupom podľa čl. 4 tejto Rámcovej dohody je prevzatie 

predávajúcim dodaných tovarov kupujúcimi a zaplatenie kúpnej ceny 

podľa čl. 6 tejto Rámcovej dohody. 
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5.3 Vlastnícke právo predávajúcim kupujúcim dodaných tovarov prechádza na 

kupujúcich okamihom zaplatenie kúpnej ceny za tovary dodané na 

základe čiastkových kúpnych zmlúv. Do okamihu prevodu vlastníckych 

práv k dodaným tovarom, okamihom prevzatia dodaných tovarov majú 

kupujúci k dodávaným tovarov právo držby a znášajú nebezpečenstva 

skazy a poškodenia dodaných tovarov. 

5.4 Miestom dodania tovarov podľa Prílohy č. 1 a č. 2 je sídlo kupujúceho, 

sídlo predávajúceho alebo iné miesto na území SR dohodnuté 

predávajúcim a kupujúcim v čiastkovej kúpne zmluve. 

5.5 Predmetom čiastkových kúpnych zmlúv je dodania tovarov podľa Prílohy 

č. 1 a č. 2 tejto Rámcovej dohody – nových osobných motorových vozidiel 

v požadovanom stave, kvalite a množstve spĺňajúcich požiadavky 

kupujúcich 1. až 6. uvedené v súťažných podkladoch zákazky podľa 

Preambuly tejto Rámcovej dohody, Prílohe č.1 tejto Rámcovej dohody, 

čiastkových kúpnych zmlúv a všeobecne záväzných právnych predpisov 

a príslušných technických noriem. 

5.6 V prípade, ak predmet zmluvy bude financovaný zo zdrojov Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, z operácii technickej 

pomoci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a zo štátneho rozpočtu 

sa kupujúci 1. a predávajúci dohodli, že táto skutočnosť bude uvedená 

v čiastkovej kúpnej zmluve. 

5.7 V prípade, ak predmet zmluvy bude financovaný zo zdrojov ERDF, 

z operácii technickej pomoci Regionálny operačný program / Operačný 

program Bratislavský kraj / Operačný program Cezhraničná spolupráca a 

štátneho rozpočtu sa kupujúci 1. a predávajúci dohodli, že táto skutočnosť 

bude uvedená v čiastkovej kúpnej zmluve. 

Článok 6. 

Kúpna cena 

6.1 Kúpna cena za tovar podľa Prílohy č. 1 dodávaný predávajúcim kupujúcim 

1. až 6. je stanovená ako výsledok procesu verejného obstarávania 

realizovaného kupujúcim 1. podľa Preambuly tejto Rámcovej dohody, 

predložená predávajúcim ako víťazným uchádzačom a uvedená v Prílohe 

č. 2 tejto Rámcovej dohody. 

6.2 Kúpna cena podľa bodu 6.1 tohto článku je uvádzaná v štruktúre : 

 cena bez DPH, 

 sadzba DPH, 

 cena vrátane DPH. 
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6.3 Kúpna cena podľa tohto článku a Prílohy č. 2 tejto Rámcovej dohody je 

platná a záväzná pre kupujúcich 1. až 6. a predávajúceho po celú dobu 

platnosti a účinnosti tejto Rámcovej dohody a na všetky právny vzťahy 

kupujúcich 1. až 6. a predávajúceho založené touto Rámcovou dohodou 

a čiastkovými kúpnymi zmluvami uzavretými v súlade s ňou. 

Článok 7. 

Platobné podmienky 

7.1 Cenu podľa čl. 6 tejto Rámcovej dohody budú kupujúci 1. až 6. uhrádzať 

predávajúcemu po dodaní tovarov na základe predávajúcim vystavených 

a kupujúcim doručených faktúr v súlade s čiastkovými kúpnymi zmluvami 

na dodanie tovarov a touto Rámcovou dohodou.  

7.2 Predávajúci berie na vedomie, že časť tovarov bude na základe 

čiastkových kúpnych zmlúv a tejto Rámcovej dohody uhrádzané 

kupujúcimi z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a prostriedkov EÚ na 

základe projektov technickej pomoci príslušných programov a operačných 

programov.  

7.3 V prípade tovarov dodávaných predávajúcim kupujúcim na základe 

čiastkovej kúpnej zmluvy a tejto Rámcovej dohody, ktoré budú kupujúcim 

uhrádzané z prostriedkov štátneho rozpočtu je lehota splatnosti faktúr 30 

dní. 

7.4 V prípade tovarov dodávaných predávajúcim kupujúcim na základe 

čiastkovej kúpnej zmluvy a tejto Rámcovej dohody uhrádzané kupujúcimi 

z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a prostriedkov EÚ je vzhľadom na 

zdroj financovania lehota splatnosti faktúr 60 dní. 

7.5 Predávajúci a kupujúci 1. až 6. zhodne vyhlasujú, že lehota splatnosti 

faktúr podľa tohto článku je v súlade s ustanovením § 340b Obchodného 

zákonníka a nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 

predávajúceho podľa ustanovenia § 369d Obchodného zákonníka. 

7.6 Faktúra musí obsahovať údaje v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

a ustanovenia § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty a bude doručená v troch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná 

alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude 

takáto faktúra predávajúcemu vrátená. predávajúci je povinný doručiť 

kupujúcemu novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti 

faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Kupujúci nie je 

v omeškaní s úhradou faktúry po dobu, kým mu nebola doručená nová 

oprávnená faktúra. 

7.7 Predávajúcim doručená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať 

náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 
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neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí 

obsahovať: 

- názov zákazky, 

- názov dodaného tovaru,  

- predmet úhrady, 

- identifikáciu predávajúceho a identifikáciu kupujúceho, 

- číslo tejto Rámcovej dohody a odkaz na ňu a číslo čiastkovej kúpnej 

zmluvy a odkaz na ňu, 

- čiastku k úhrade spolu, 

- splatnosť faktúry (30 alebo 60 dní). 

7.8 V prípade, že predmet zmluvy bude financovaný zo zdrojov Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, z operácii technickej 

pomoci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a zo štátneho rozpočtu 

predložená faktúra musí byť označená textom „financované z prostriedkov 

EPFRV“. V prípade, že predmet zmluvy bude financovaný zo zdrojov 

ERDF, z operácii technickej pomoci Regionálny operačný 

program/Operačný program bratislavský kraj /Operačný program 

Cezhraničná spolupráca a štátneho rozpočtu predložená faktúra musí byť 

označená textom „financované z prostriedkov ERDF“. 

Článok 8. 

Práva a povinnosti účastníkov Rámcovej dohody 

8.1 Právny vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcimi 1. až 6. vznikajúce 

v súvislosti s dodaním tovarov podľa tejto Rámcovej dohody sa spravujú 

všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, touto Rámcovou dohodou 

a čiastkovými kúpnymi zmluvami.  

8.2 Ustanovenia tejto Rámcovej dohody stanovujúce základné podstatné 

podmienky tejto Rámcovej dohody podľa príslušných ustanovení zákona 

o verejnom obstarávaní nie je možné meniť ani nahrádzať ustanoveniami 

čiastkových kúpnych zmlúv. Ustanovenia tejto Rámcovej dohody majú 

v pochybnostiach prednosť pred ustanoveniami čiastkových kúpnych 

zmlúv. 

8.3 Kupujúci 1. až 6. sú povinní pri realizácii dodávok tovarov podľa tejto 

Rámcovej dodržiavať ustanovenia tejto Rámcovej dohody a čiastkových 

kúpnych zmlúv. 

8.4 Predávajúci a kupujúci 1. až 6. sú povinní uzavrieť čiastkovú kúpnu 

zmluvu na základe tejto Rámcovej dohody v lehote do 30 dní podľa čl. 4 

tejto Rámcovej dohody. 
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8.5 Predávajúci a kupujúci 2. až 6. sú povinní priebežne informovať 

kupujúceho 1. informovať o priebežnom plnení tejto Rámcovej dohody 

a predovšetkým finančného limitu podľa čl. 3 tejto Rámcovej dohody. 

8.6 Predávajúci a kupujúci 2. až 5. sú povinní pred uzatváraním čiastkových 

kúpnych zmlúv overiť u kupujúceho 1. možnosť uzavrieť čiastkovú kúpnu 

zmluvu vzhľadom na čerpanie finančného limitu podľa čl. 3 tejto Rámcovej 

dohody a všetci účastníci tejto Rámcovej dohody sa zaväzujú rešpektovať 

časové a finančné limity podľa čl. 3 tejto Rámcovej dohody. 

8.7 Predávajúci je povinný dodávať tovary podľa tejto Rámcovej dohody vo 

vlastnom mene, na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo.  

8.8 Predávajúci je povinný umožniť kupujúcim kontrolovať dodávanie tovarov 

v každej jeho fáze a súčasne je povinný prijímať pripomienky kupujúcich 

v súvislosti s dodávaním tovarov podľa tejto Rámcovej dohody. 

8.9 Kupujúci 1. až 6. majú právo vykonať u predávajúceho vecnú a finančnú 
kontrolu v súvislosti s dodanými tovarmi podľa tejto Rámcovej dohody. 

8.10 Predávajúci sa zaväzuje umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom 

vykonávať u seba kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu 

v súvislosti s dodávaním tovarov podľa tejto Rámcovej dohody 

financovaných z Programov a OP opatrenie – Technická pomoc po dobu 5 

rokov po ukončení zmluvného vzťahu založeného čiastkovou kúpnou 

zmluvou. 

8.11 Ak kupujúci 1. až 6. prevezmú tovary podľa tejto Rámcovej dohody 

a čiastkových kúpnych zmlúv, majú právo na dodatočné bezplatné 

odstránenie chybných plnení predmetu tejto Rámcovej dohody 

a čiastkových kúpnych zmlúv bez zbytočného odkladu. 

8.12 Účastníci tejto Rámcovej dohody súhlasne vyhlasujú, že si budú po dobu 

platnosti a účinnosti tejto Rámcovej dohody v súvislosti s uzatváraním 

čiastkových kúpnych zmlúv poskytovať všetky potrebné informácie 

a potrebnú súčinnosť, ktorú môžu mať vplyv na plnenie čiastkových 

kúpnych zmlúv a tejto Rámcovej dohody. 

Článok 9. 

Záverečné ustanovenia 

9.1 Túto Rámcovú dohodu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou 

písomných očíslovaných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami 

tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. 

9.2 Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania jej 

účastníkmi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej povinného 

zverejnenia kupujúcim 1. v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády SR. 
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9.3 Účastníci tejto Rámcovej dohody výslovne súhlasia so zverejnením tejto 

Rámcovej dohody v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v 

Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

9.4 Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu trvania 48 mesiacov odo dňa jej 

účinnosti. 

9.5 Dohoda je vyhotovená v 26 exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých 

po podpísaní kupujúci obdržia po 4 vyhotoveniach a predávajúci dve 

vyhotovenia. 

9.6 Vzťahy touto dohodou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR. 

9.7 Neoddeliteľnými prílohami tejto Rámcovej dohody sú: 

 Príloha č. 1 – Technická špecifikácia motorových vozidiel  

 Príloha č. 2 – súťažná ponuka predávajúceho ako víťazného uchádzača.  

9.8 Účastníci Rámcovej dohody vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom 

dohody, že ju uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni 

a za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

dobrovoľne podpisujú. 

 

 
 
V ...................................., dňa ............................. 
 
 
 
 
 
 
Kupujúci 1. :     .......................................................... 
 
 
 
 
 
 
Kupujúci 2. :     ........................................................... 
 
 
 
 
 
 
Kupujúci 3. :     ............................................................ 
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Kupujúci 4. :     ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
Kupujúci 5. :     ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
Kupujúci 6. :     ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
Predávajúci :     ............................................................ 

 

 



Technické špecifikácie predmetu zákazky 

SKUPINA I. 

Predmet zákazkv 
osobný automobil so zážihovým motorom 

Špecifikácia predmetu zákazkv 
(vozidlo v požadovanom základnom vyhotovení) 

Farebné vyhotovenie: 
karoséria - bezprfplatková farba (biela a pod.) 
interiér - štandardný podľa ponuky 
Karoséria 

Príloha č. l 

saruonosná, celokovová (oceľová plne pozinkovaná alebo hliníková a pod.), 4 alebo 5 dverová, .S 

miestna, 
Vyhotovenie: sedan alebo liftback 
DÍžka: min.4800 mm max. 4900 mm 
Výška: max.J500 mm 
(Súčasťou ponuky uchádzača musí byť aj vyhotovenie karosérie kombi pri nezmenenej 
technickej špecifikácii vozidla v požadovanom základnom vyhotovení.) 
Motor 
Vpredu, zážihový, radový min. 4 -valec s kvapalinovým chladením, 
Emisná trieda: EURO V 
Emisie - C02 (komb. ): max. 165 g/km 
Palivo: bezolovnatý benzín s okt. č. 95 
Maximálny výkon: min. l l  O kW 
Max. krútiaci moment: min. 240 Nm 
Maximálna spotreba paliva v ll l OO km podľa normy 1999/1 00/EEC: 

kombinovaná max. 7,0 l 
(Vrámci príplatku za motor - motorickosť podľa bodu 1.5. časti "C" týchto súťažných 
podkladov, musi byť súčasťou ponuky uchádzača aj minimálne jeden zážihový motor, s �yšsím 
výkonom.) 
Jazdné vlastnosti 
Maximálna rýchlosť: min.200 km/hod. 
Pohon 
Druh: pohon predných kolies 
(V rámci príplatku za pohon podľa bodu 1.6. časti "C" týchto súťažných podkladov, musí byť 
súčasťou ponuky uchádzača aj ponuka na dodávku vozidiel so zapínateľným alebo stálym 
pohonom všetkých kolies, vrátane uvedenia motorickosti a označenia (použiteľného motora) so 
zapfnateľným alebo stálym pohonom všetkých kalíes.) 
Prevodovka: mechanická, manuálna, min. 6-stupňová plne synchronizovaná 
(Vrámci príplatku za automatickú prevodovku podľa bodu 1.7. časti "C" týchto súťažných 
podkladov, musi byť súčasťou ponuky uchádzača aj ponuka na dodávku vozidiel s automatickou 
álebo rabatizovanou prevodovkou, vrátane uvedenia motorickosti a označenia (použiteľného 
motora) s automatickou prevodovkou.) 
Podvozok 
R.4zvor: min. 2.760 mm 



Rozchod vpredu/vzadu: 
Hmotnosti a objemy 
Celková hmotnosť: 
Užitočná hmotnosť: 
Objem batož. priestoru: 
Objem palivovej nádrže: 

Povinné vybavenie vozidla: 

min. 1.510 mm 

max. 2.000 kg ± l O % 
min. 600 kg 
min. 560 l (v základnom prevedení) 
min. 50 l 

povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. 
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov): 

• Výstražný trojuholník 
• Ťažné lano 
• Lekárnička 
• Hasiaci prístroj 
• Sada náhradných žiaroviek (najviac používaných) 
• Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom 
• Rezervné koleso (min. dojazdové), alebo sada na opravu pneumatík 

Minimálne (požadované) vybavenie vozidla: 
• Posilňovač riadenia 
• Výškovo a pozdÍžne nastaviteľný volant 
• Výškovo a pozdÍžne nastaviteľné sedadlo vodiča 
• ABS s rozdeľovačom brzdného účinku 
• Stierač a ostrekovač zadného okna (platí len pre hatchback a kombi) 
• Tónované sklá 
• Tretie brzdové svetlo 
• Delené sklopné zadné sedadlá (napr. 60:40, 3:2 a pod.) 
• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 
• Elektrické ovládanie predných okien 
• Osvetlenie batožinového priestoru 
• Otáčkomer 
• Imobilizér 
• Predné airbagy vodiča a spolujazdca 
• Bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede) 
• Predné svetlomety do hmly 
• Manuálna (mechanická) klimatizácia 
• Rádio s CD prehrávačom + anténa a repro sústava pre ozvučenie vozidla 
• Signalizácia rozsvietených svetiel 
• Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov 
• Poťah sedadiel štandardný - látkový 
• Palubný počítač 
• Vnútorné spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu (min. prepínateľné) 
• Elektricky ovládané/vyhrievané spätné zrkadlá 
• Bočné airbagy vodiča a spolujazdca 
• Hmlové svetlo/svetlá vzadu 
• 12V zásuvka na B stÍpiku vodiča 
• Sada gumených rohoží na podlahu 
• Gumená rohož do batožinového priestoru 
• Sada 4 ks zimných pneumatík min. na plechových diskoch 
• Záruka 120.000km alebo 4 roky 



Volitel'né doplnkové príslušenstvo a vŕbava (za priplatok) 
• Alann 
• Navigačný systém integrovan)· do palubnej dosky 
• Elektrické ovládanie zadných okien 
• Metalická farba 
• ESP 
• Rezerva 
• Telefónna sada Bluetoth 
• Hlavové airbagy vodiča a spolujazdca 
• Vyhrievanie predných sedadiel 
• Vyhrievanie zadných sedadiel 
• Disky kolies z l'ahkých zliatin 17" 
• Disky kolies z l'ahkých zliatin 18" 
• Ovládanie rádia z volantu 
• Ovládanie rádia a telefónu z volantu 
• Predná lakťová stredová opierka s odkladacím priestorom 
• Akustický parkovací systém (parkovacie senzory vzadu) 
• Akustický parkovací systém (parkovacie senzory vpredu) 
• Mechanické zabezpečenie (napr, Construkt a pod,) 
• Ťažné zariadenie 
• Tmavé fólie na zadné okná 
• Kožené sedadlá 
• Bezkľúčový prístup 
• Nezávislé kúrenie 
• Vyhrievanie čelného skla 
• Vyhrievanie trysiek ostrekovačov čelného skla 
• Automatická mín. dvoj zóno vá klimatizácia 

Upozornenie: 

Uchádzač musí povinne ponúknut' (ocenit') všetky uvádzané položky Volitel'ntíbo 
doplnkového príslušenstva a Yýbavy (za príplatok) pokiaľ ich ponúka. V prípade, že 
niektoré položky nie je možné do vozidla objednať , uchádzač u takejto položky vyznačí 
symbol " - ". 

V prípade, že objednanie zvláštneho alebo volitel'ného doplnkového príslušenstva a výbavy 
(za príplatok) je podmienené inou skutočnosťou (objednaním inej výbavy a príslušenstva v 
súbore) túto skutočnosť v ponuke uvedie, vrátane uvedenia ceny za celý súbor. 
Napn1dad: 
Telefónna sada je dodávaná len v kombinácii s ovládaním na volante 
Uviesť: Telefónna sada a ovládanie na Yolante = xx,xx € s DPH. 

Predookladaný počet nakupovaných kusov za 4 roky: ...... ks 



SKUPINA IL 

Predmet zákazky 
osobný automobil so vznetov)·m motorom 

Špecifikácia predmetu zákazky 
(vozidlo v po:l'.adovanom základnom vyhotovení) 

Farebné vyhotovenie: 
karoséria - bezpríplatková farba (biela a pod.) 
interiér - štandardný podľa ponuky 
Karoséria 
samonosná, celokovová (ocel'ová plne pozinkovaná alebo hliníková a pod.), 4 alebo 5 dverová,. S 

miestna, 
Vyhotovenie: sedan alebo liftback 
DÍžka: min.4800 mm- max. 4900 mm 
Výška: max.! 500 mm 
(.Súčasťou ponuky uchádzača musi byť aj vyhotovenie karosérie kombi pri nezmenenej 
technickej špecifikácii vozidla v poiadovanom základnom vyhotovení.) 
Motor 
Vpredu, vznetový, radový min. 4- valec s kvapalinovým chladením, 
Emisná trieda: EURO V 
Emisie- C02 (komb.): ma;:. 140 g/km 
Palivo: motorová nafta 
Maximálny výkon: min. 100 kW 
Max. krútiaci moment: min. 300Nm 
Maximálna spotreba paliva v !ll OO km pod l' a normy 1999/1 00/EEC: 

kombinovaná max. 5,4 l 
(V rámci príplatku za motor motorickosť podľa bodu 1.5. časti ., C" týchto súťainých 
podkladov. musí byť súčasťou ponuky uchádzača aj minimálne jeden vznetový motor, s vyšsím 
výkonom.) 
Jazdné vlastnosti 
Maximálna rýchlosť: min. 200 km/hod. 
Pohon 
Druh: pohon predných kolies 
(V rámci príplatku za pohon podľa bodu 1.6. časti ., C" týchto súťainých podkladov, musi byť 
súčasťou ponuky uchádzača aj ponuka na dodávku vozidiel so zapínateľným alebo stálym 
pohonom v.Yetkých kolies, vrátane uvedenia motorickosti a označenia (pouiiteľného motora) so 
zapínateľn;vm alebo stálym pohonom v§etkých kolies) 
Prevodovka: mechanická, manuálna, min. 6-stupňová plne synchronizovaná 
(V rámci príplatku za automatickú prevodovku podľa bodu l. 7. časti "C" týchto súťažných 
podkladov, musi byť súčasťou ponuky uchádzača aj ponuka na dodávku vozidiel s automatickou 
alebo robotizovanou prevodovkou, vrátane uvedenia motorickosti a označenia {pouiiteľného 
motora) s automatickou prevodovkou,) 
Podvozok 
Rázvor: 
Rozchod vpredu/vzadu: 
Hmotnosti a objemy 

min. 2.760 mm 
min. 1.51 O mm 

Celková hmotnosť: max. 2.000 kg ± l O% 
Užitočná hmotnosť: min. 600 kg 
Objem batož. priestoru: min. 560 l (v základnom prevedení, u vozidiel s posuvnými 
zadnými sedadlami v polohe maximálneho posuvu vzad) 
Objem palivovej nádrže: min. 50 l 



Povinné vybavenie vozidla: 
povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. 
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov): 

• Výstražný trojuholník 
• Ťažné lano 
• Lekárnička 
• Hasiaci prístroj 
• Sada náhradných žiaroviek (najviac používaných) 
• Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom 
• Re:r�rvné koleso (min. dojazdové), alebo sada na opravu pneumatík 

Minimálne (požadované) vybavenie vozidla: 
• Posilňovač riadenia 
• Výškovo a pozdÍžne nastaviteľný volant 
• Výškovo a pozdÍžne nastavitel'né sedadlo vodiča 
• ABS s rozdel'ovačom brzdného účinku 
• Stierač a ostrekovač zadného okna (platí len pre hatchback a kombi) 
• Tónované sklá 
• Tretie brzdové svetlo 
• Delené sklopné zadné sedadlá (napr. 60:40,3:2 a pod.) 
• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 
• Elektrické ovládanie predných okien 
• Osvetlenie batožinového priestoru 
• Otáčkomer 
• Imobilizér 
• Predné airbagy vodiča a spolujazdca 
• Bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede) 
• Predné svetlomety do hmly 
• Manuálna (mechanická) klimati7�cia 
• Rádio s CD prehrávačom + anténa a repro sústava pre ozvučenie vozidla 
• Signalizácia rozsvietených svetiel 
• Signalizácia nez.apnutia bezpečnostných pásov 
• Poťah sedadiel štandardný -látkový 
• Palubný počítač 
• Vnútorné spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu (min. prepínateľné) 
• Elektricky ovládané/vyhrievané spätné zrkadlá 
• Bočné airbagy vodiča a spolujazdca 
• Hmlové svetlo/svetlá vzadu 
• 12V zásuvka na B stlpiku vodiča 
• Sada gumených rohoží na podlahu 
• Gumená rohož do batožinového priestoru 
• Sada 4 ks zimných pneumatík min. na plechových diskoch 
• Záruka 120.000km alebo 4 roky 

Volitel'né doplnkové príslušenstvo a yýbava (za príplatok) 
• Alarm 
• Navigačný systém integrovaný do palubnej dosky 
• Elektrické ovládanie zadných okien 
• Metalická farba 
• ESP 



• Re7..erva 
• Telefónna sada Bluetoth 
• Hlavové airbagy vodiča a spolujazdca 
• Vyhrievanie predných sedadiel 
• Vyhrievanie zadných sedadiel 
• Disky kolies z ľahkých zliatin 17" 
• Disky kolies z ľahkých zliatin 18" 
• Ovládanie rádia z volantu 
• Ovládanie rádia a telefónu z volantu 
• Predná lakťová stredová opierka s odkladacím priestorom 
• Akustický parkovací systém (parkovacie senzory vzadu) 
• Akustický parkovací systém (parkovacie senzory vpredu) 
• Mechanické zabezpečenie (napr. Construkt a pod.) 
• Ťažné zariadenie 
• Tmavé fólie na zadné okná 
• Kožené sedadlá 
• Bezkľúčový prístup 
• Nezávislé kúrenie 
• Vyhrievanie čelného skla 
• Vyhrievanie trysiek ostrekovačov čelného skla 
• Automatická min. dvojzónová klimatizácia 

Upozornenie: 

Uchádzač musi povinne ponúknuť ocení všetky uvádzané položky Voliteľného 
doplnkového príslušenstva a výbavy (za príplatok) pokiaľ ich ponúka. V prípade, že 
niektoré položky nie je možné do vozidla objednat' , uchádzač u takejto položky vyznačí 
symbol"-". 

V prípade, že objednanie zvláštneho alebo volitel'ného doplnkového príslušenstva a výbavy 
(za príplatok) je podmienené inou skutoi!nost'ou (objednaním inej výbavy a príslušenstva v 
súbore) túto skutočnost' v ponuke uvedie, vrátane uvedenia ceny za celý súbor. 
Napríklad: 
Telefónna sada je dodávaná len v kombinácii s ovládaním na volante 
Uviesť: Telefónna sada a ovládanie na volante = xx,xx € s DPH. 

Predpokladaný počet nakupovaných kusov za 4 roky: ......... ks 



SKUPINA III. 

Predmet zákazky 
osobný automobil so zážihovým motorom 

Špecifikácia predmetu zákazky 
(vozidlo v požadovanom základnom vyhotovení) 

Farebné vyhotovenie: 
karoséria - bezpríplatková farba (biela a pod.) 
interiér - štandardný podľa ponuky 
Karoséria 
samonosná, celokovová (oceľová plne pozinkovaná alebo hliníková a pod.), 4 alebo 5 dverová,.5 
miestna, 
Vyhotovenie: 
DÍžka: 

sedan alebo liftback 
min.4600 mm - max. 4700 mm 

Výška: max.1500 mm 
(Súčasťou ponuky uchádzača musí byt' aj vyhotovenie karosérie kombi pri nezmenenej 
technickej špecifikácii vozidla v požadovanom základnom vyhotoveni.) 
Motor 
Vpredu, zážihový, radový min. 4- valec s kvapalinovým chladením, 
Emisná trieda: EURO V 
Emisie- COz (komb.): max. 165 glkm 
Palivo: bezolovnatý benzín s o kt. č. 95 
Maximálny výkon: min. l OO kW 
Max. krútiaci moment: min. 220 Nm 
Maximálna spotreba paliva v 1/1 OO km podľa normy 1999/1 00/EEC: 

kombinovaná max. 5,5 l 
(Vrámci príplatku za motor - motorickosť podľa bodu 1.5. časti "C" týchto súťažných 
podkladov, musí byt' súčasťou ponuky uchádzača aj minimálne jeden zážihový motor, s vyšsim 
výkonom.) 
Jazdné vlastnosti 
Maximálna rýchlosť: min.200 km/hod. 
Pohon 
Druh: pohon predných kolies 
(V rámci príplatku za pohon podľa bodu l. 6. časti "C" týchto súťažných podkladov, musí byt' 
súčasťou ponuky uchádzača aj ponuka na dodávku vozidiel so zapínateľným alebo stálym 
pohonom všetkých kolies, vrátane uvedenia motorickosti a označenia (použiteľného motora) so 
zapinateľným alebo stálym pohonom všetkých kolies.) 
Prevodovka: mechanická, manuálna, min. 6-stupňová plne synchronizovaná 
(V rámci príplatku za automatickú prevodovku podľa bodu l. 7. časti "C" týchto súťažných 
podkladov, musí byť súčasťou ponuky uchádzača aj ponuka na dodávku vozidiel s automatickou 
alebo robotizovanou prevodovkou, vrátane uvedenia motorickosti a označenia (použiteľného 
motora) s automatickou prevodovkou.) 
Podvozok 
Rázvor: 
Rozchod vpredu/vzadu: 
Hmotnosti a objemy 
Celková hmotnosť: 
Užitočná hmotnosť: 
Objem batož. priestoru: 
Objem palivovej nádrže: 

Povinné vybavenie vozidla: 

min. 2.680 mm 
min. 1.510 mm 

max. 1.800 kg± IO% 
min. 600 kg 
min. 500 l (v základnom prevedení) 
min. 50 l 



povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. 
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov): 

• Výstražný trojuholník 
• Ťažné lano 
• Lekárnička 
• Hasiaci prístroj 
• Sada náhradných žiaroviek (najviac používaných) 
• Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom 
• Rezervné koleso (min. dojazdové), alebo sada na opravu pneumatík 

Minimálne (požadované) vybavenie vozidla: 
• Posilňovač riadenia 
• Výškovo a pozdÍžne nastavitel'ný volant 
• Výškovo a pozdÍžne nastavitel'né sedadlo vodiča 
• ABS s rozdel'ovačom brzdného účinku 
• Stierač a ostrekovač zadného okna (platí len pre hatchback a kombi) 
• Tónované sklá 
• Tretie brzdové svetlo 
• Delené sklopné zadné sedadlá (napr. 60:40, 3:2 a pod.) 
• Centrálne zamykanie s dial'kovým ovládaním 
• Elektrické ovládanie predných okien 
• Osvetlenie batožinového priestoru 
• Otáčkomer 
• Imobilizér 
• Predné airbagy vodiča a spolujazdca 
• Bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede) 
• Predné svetlomety do hmly 
• Manuálna (mechanická) klimatizácia 
• Rádio s CD prehrávačom + anténa a repro sústava pre ozvučenie vozidla 
• Signalizácia rozsvietených svetiel 
• Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov 
• Pot' ah sedadiel štandardný- látkový 
• Palubný počítač 
• Vnútorné spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu (min. prepínatel'né) 
• Elektricky ovládané/vyhrievané spätné zrkadlá 
• Bočné airbagy vodiča a spolujazdca 
• Hmlové svetlo/svetlá vzadu 
• 12V zásuvka na B stÍ piku vodiča 
• Sada gumených rohoží na podlahu 
• Gumená rohož do batožinového priestoru 
• Sada 4 ks zimných pneumatík min. na plechových diskoch 
• Záruka 120.000km alebo 4 roky 

Volitel'né doplnkové príslušenstvo a yýbava (za príplatok) 
• Alarm 
• Navigačný systém integrovaný do palubnej dosky 
• Elektrické ovládanie zadných okien 
• Metalická farba 
• ESP 
• Rezerva 



• Telefónna sada Bluetoth 
• Hlavové airbagy vodiča a spolujazdca 
• Vyhrievanie predných sedadiel 
• Disky kolies z ľahkých zliatin 17" 
• Ovládanie rádia z volantu 
• Ovládanie rádia a telefónu z volantu 
• Predná lakťová stredová opierka s odkladacím priestorom 
• Akustický parkovací systém (parkovacie senzory vzadu) 
• Akustický parkovací systém (parkovacie senzory vpredu) 
• Mechanické zabezpečenie (napr. Construkt a pod.) 
• Ťažné zariadenie 
• Tmavé fólie na zadné okná 
• Kožené sedadlá 
• Nezávislé kúrenie 
• Vyhrievanie čelného skla 
• Vyhrievanie trysiek ostrekovačov čelného skla 
• Automatická min. dvojzónová klimatizácia 

Upozornenie: 

Uchádzal! musi povinne ponúknuť ( ocenit') položky Voliteľného doplnkového príslušenstva 
a výba''Y (za príplatok) pokiaľ ich ponúka. V prípade, že niektoré položky nie je možné do 
vozidla objednať, uchádzal! u takejto položky vyznal!í symbol"-". 

V prípade, že objednanie zvláštneho alebo volitel'ného doplnkového príslušenstva a výbavy 
(za príplatok) je podmienené inou skutočnosťou (objednaním ínej výbavy a príslušenstva v 
súbore) túto skutočnosť v ponuke uvedie, vrátane uvedenia ceny za celý súbor. 
Napríklad: 
Telefónna sada je dodávaná len v kombinácii s ovládaním na volante 
Uviesť: Telefónna sada a ovládanie na volante= xx,xx € s DPH. 

Predpokladaný počet nakupovaných kusov za 4 roky: ..... ks 



SKUPINA IV. 

Predmet zákazky 
osobný automobil so vznetovým motorom 

Špecifikácia predmetu zákazky 
(vozidlo v požadovanom základnom vyhotovení) 

Farebné vyhotovenie: 
karoséria - bezpríplatková farba (biela a pod.) 
interiér - štandardný pod!' a ponuky 
Karoséria 
samonosná, celokovová (ocel'ová plne pozinkovaná alebo hliníková a pod.), 4 alebo 5 dverová,.S 
miestna, 
Vyhotovenie: 
DÍžka: 

sedan alebo liftback 
min.4600 mm � max. 4 700 mm 

Výška: max. l SOO mm 
(Súčasťou ponuky uchádzača musí byť aj vyhotovenie karosérie kombi pri nezmenenej 
technickej špecifikácii vozidla v požadovanom základnom vyhotovení.) 
Motor 
Vpredu, vznetový, radový min. 4- valec s kvapalinovým chladením, 
Emisná trieda: EURO V 
Emisie� C02 (komb.): max. 140 g/km 
Palivo: motorová nafta 
Maximálny výkon: min. 75 kW 
Max. krútiaci moment: min. 250Nm 
Maximálna spotreba paliva v 1/100 km pod!' a normy 1999/100/EEC: 

kombinovaná max. 4,5 l 
(V rámci príplatku za motor � motorickosť podľa bodu 1.5. časti "C" týchto súťažných 
podkladov, musí byť súčasťou ponuky uchádzača aj minimálne jeden vznetový motor, s vyšsím 
výkonom.) 
Jazdné vlastnosti 
Maximálna rýchlosť: min. 180 km/hod. 
Pohon 
Druh: pohon predných kolies 
(V rámci príplatku za pohon podľa bodu l. 6. časti "C" týchto súťažných podkladov, musí byť 
súčasťou ponuky uchádzača aj ponuka na dodávku vozidiel so zapínateľným alebo stálym 
pohonom všetkých kolies, vrátane uvedenia motorickosti a označenia (použiteľného motora) so 
zapínateľným alebo stálym pohonom všetkých kolies.) 
Prevodovka: mechanická, manuálna, min. 6-stupňová plne synchronizovaná 
(V rámci príplatku za automatickú prevodovku podľa bodu l. 7. časti .. C" týchto súťažných 
podkladov, musí byť súčasťou ponuky uchádzača aj ponuka na dodávku vozidiel s automatickou 
alebo robotizovanou prevodovkou, vrátane uvedenia motorickosti a označenia (použiteľného 
motora) s automatickou prevodovkou.) 
Podvozok 
Rázvor: min. 2.760 mm 
Rozchod vpredu/vzadu: min. 1.51 O mm 
Hmotnosti a objemy 
Celková hmotnosť: max. 1.900 kg± l O % 
Užitočná hmotnosť: min. 600 kg 
Objem batož. priestoru: min. 500 l (v základnom prevedení, u vozidiel s posuvnými 
zadnými sedadlami v polohe maximálneho posuvu vzad) 
Objem palivovej nádrže: min. 50 l 

Povinné vybavenie vozidla: 



povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. 
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikácíách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov): 

• Výstražný trojuholník 
• Ťažné lano 
• Lekárnička 
• Hasiaci prístroj 
• Sada náhradných žiaroviek (najviac používaných) 
• Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom 
• Rezervné koleso (min. dojazdové), alebo sada na opravu pneumatík 

Minimálne (požadované) vybavenie vozidla: 
• Posilňovač riadenia 
• Výškovo a pozdÍžne nastaviteľný volant 
• Výškovo a pozdÍžne nastavitel'né sedadlo vodiča 
• ABS s rozdeľovačom brzdného účinku 
• Stierač a ostrekovač zadného okna (plati len pre hatchback a kombi) 
• Tónované sklá 
• Tretie brzdové svetlo 
• Delené sklopné zadné sedadlá (napr. 60:40, 3:2 a pod.) 
• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 
• Elektrické ovládanie predných okien 
• Osvetlenie batožinového priestoru 
• Otáčkomer 
• Imobilizér 
• Predné airbagy vodiča a spolujazdca 
• Bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede) 
• Predné svetlomety do hmly 
• Manuálna (mechanická) klimatizácia 
• Rádio s CD prehrávačom + anténa a repro sústava pre ozvučenie vozidla 
• Signalizácia rozsvietených svetiel 
• Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov 
• Poťah sedadiel štandardný - látko·vý 
• Palubný počítač 
• Vnútorné spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu (min. prepínateľné) 
• Elektricky ovládané/vyhrievané spätné zrkadlá 
• Bočné airbagy vodiča a spolujazdca 
• Hmlové svetlo/svetlá vzadu 
• 12V zásuvka na B stÍpiku vodiča 
• Sada gumených rohoží na podlahu 
• Gumená rohož do batožinového priestoru 
• Sada 4 ks zimných pneumatík min. na plechových diskoch 
• Záruka 120.000km alebo 4 roky 

Volitel'né doplnkové prislušenstvo a yýbava (za príplatok) 
• Alarm 
• Navigačný systém integrovaný do palubnej dosky 
• Elektrické ovládanie zadných okien 
• Metalická farba 
• ESP 
• Rezerva 



• Telefónna sada Bluetoth 
• Hlavové airbagy vodiča a spolujazdca 
• Vyhrievanie predných sedadiel 
• Disky kolies z ľahkých zliatin 17" 
• Ovládanie rádia z volantu 
• Ovládanie rádia a telefónu z volantu 
• Predná lakťová stredová opierka s odkladacím priestorom 
• Akustický parkovací systém (parkovacie senzory vzadu) 
• Akustický parkovací systém (parkovacie senzory vpredu) 
• Mechanické zabezpečenie (napr. Construkt a pod.) 
• Ťažné zariadenie 
• Tmavé fólie na zadné okná 
• Kožené sedadlá 
• Nezávislé kúrenie 
• Vyhrievanie čelného skla 
• Vyhrievanie trysiek ostrekovačov čelného skla 

Automatická min. dvojzónová klimatizácia 

Upozornenie: 

Uchádzač musí povinne ponúknuť (oceniť) všetky uvádzané položky Voliteľného 
doplnkového príslušenstva a výbavy (za príplatok) pokiaľ ich ponúka. V prípade, že 
niektoré položky nie je možné do vozidla objednať , uchádzač u takejto položky vyznačí 
symbol " - ". 

V prípade, že objednanie zvláštneho alebo voliteľného doplnkového príslušenstva a výbavy 
(za príplatok) je podmienené inou skutočnost'ou (objednaním inej výbavy a príslušenstva v 
súbore) túto skutočnost' v ponuke uvedie, vrátane uvedenia ceny za celý súbor. 
Napríklad: 
Telefónna sada je dodávaná len v kombinácii s ovládaním na volante 
Uviest': Telefónna sada a ovládanie na volante= xx,xx € s DPH. 

Predpokladaný počet nakupovaných kusov za 4 roky: ..... ks 



SKUPINA V. 

Predmet zákazky 
osobný automobil so zážihovým motorom 

Špecifikácia predmetu zákazky 
(vozidlo v požadovanom základnom vyhotovení) 

Farebné vyhotovenie: 
karoséria - bezpríplatková farba (biela a pod.) 
interiér - štandardný pod!' a ponuky 
Karoséria 
samonosná, celokovová (ocel'ová plne pozinkovaná alebo hliníková a pod.), 4 alebo 5 dverová,. S 
miestna, 
Vyhotovenie: 
DÍžka: 
Výška: 
Motor 

sedan alebo liftback 
min.4450 mm- max. 4599 mm 
max.l500 mm 

Vpredu, zážihový, radový min. 4 - valec s kvapalinovým chladením, 
Emisná trieda: EURO V 
Emisie- C02 (komb.): max. 130 g!km 
Palivo: bezolovnatý benzín s okt. č. 95 
Maximálny výkon: min. 60 kW 
Max. krútiaci moment: min. 150 Nm 
Maximálna spotreba paliva v 1/1 OO km pod!' a normy 1999/1 00/EEC: 

kombinovaná max. 5,5 l 
(V rámci príplatku za motor - motorickosť podľa bodu 1.5. časti ., C" týchto súťažných 
podkladov, musí byť súčasťou ponuky uchádzača aj minimálne jeden zážihový motor, s vyšsím 
výkonom.) 

Jazdné vlastnosti 
Maximálna rýchlosť: 
Pohon 
Druh: 
Prevodovka: 
Podvozok 
Rázvor: 
Rozchod vpredu/vzadu: 
Hmotnosti a objemy 
Celková hmotnosť: 
Užitočná hmotnosť: 
Objem batož. priestoru: 
Objem palivovej nádrže: 

Povinné vybavenie vozidla: 

min.l60 km/hod. 

pohon predných kolies 
mechanická, manuálna, min. S-stupňová plne synchronizovaná 

min. 2.600 mm 

min. 1.450 mm 

max. 1.600 kg± lO% 
min. 500 kg 
min. 450 l (v základnom prevedení) 
min. 50 l 

povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. 
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov): 

• Výstražný trojuholník 
• Ťažné lano 
• Lekárnička 
• Hasiaci prístroj 
• Sada náhradných žiaroviek (najviac používaných) 
• Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom 
• Rezervné koleso (min. dojazdové), alebo sada na opravu pneumatík 



Minimálne (požadované) vybavenie vozidla: 
• Posilňovač riadenia 
• Výškovo a pozdÍžne nastavitel'ný volant 
• Výškovo a pozdÍžne nastaviteľné sedadlo vodiča 
• ABS s rozdeľovačom brzdného účinku 
• Tónované sklá 
• Tretie brzdové svetlo 
• Delené sklopné zadné sedadlá (napr. 60:40, 3:2 a pod.) 
• Centrálne zamykanie s dial1wvým ovládaním 
• Elektrické ovládanie predných okien 
• Osvetlenie batožinového priestoru 
• Otáčkomer 
• Imobilizér 
• Predné airbagy vodiča a spolujazdca 
• Bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede) 
• Predné svetlomety do hmly 
• Manuálna (mechanická) klimatizácia 
• Rádio s CD prehrávačom +anténa a repro sústava pre ozvučenie vozidla 
• Signalizácia rozsvietených svetiel 
• Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov 
• Poťah sedadiel štandardný- látkový 
• Palubný počítač 
• Vnútorné spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu (min. prepínateľné) 
• Elektricky ovládané/vyltrievané spätné zrkadlá 
• Bočné airbagy vodiča a spolujazdca 
• Hmlové svetlo/svetlá vzadu 
• 12V zásuvka na B st!piku vodiča 
• Sada gumených rohoží na podlahu 
• Gumená rohož do batožinového priestoru 
• Sada 4 ks zimných pneumatík min. na plechových diskoch 
• Záruka 120.000km alebo 4 roky 

Voliteľné doplnkové príslušenstvo a výbava (za príplatok) 
• Alann 
• Navigačný systém integrovaný do palubnej dosky 
• Elektrické ovládanie zadných okien 
• Metalická farba 
• ESP 
• Rezerva 
• Telefónna sada Bluetoth 
• Hlavové airbagy vodiča a spolujazdca 
• Vyhrievanie predných sedadiel 
• Disky kolies z ľahkých zliatin 15" 
• Ovládanie rádia z volantu 
• Ovládanie rádia a telefónu z volantu 
• Predná lakťová stredová opierka s odkladacím priestorom 
• Akustický parkovací systém (parkovacie senzory vzadu) 
• Mechanické zabezpečenie (napr. Construkt a pod.) 
• Ťažné zariadenie 
• Tmavé fólie na zadné okná 



• Vyhrievanie trysiek ostrekovačov čelného skla 
• Automatická min. dvojzónová klimatizácia 

Upozornenie: 

Uchádzač musi povinne ponúknuť (ocenit') všetky uvádzané položky Volitel'ného 
doplnkového príslušenstva a výbavy (za príplatok) pokia!' ich ponúka. V prípade, že 
niektoré položky nie je možné do vozidla objednať , uchádzač u takejto položky vyznačí 
symbol "-". 

V prípade, že objednanie zvláštneho alebo volitel'ného doplnkového príslušenstva a výbavy 
(za príplatok) je podmienené inou skutočnosťou (objednaním inej výbavy a príslušenstva v 
súbore) túto skutočnosť v ponuke uvedie, vrátane uvedenia ceny za celý súbor. 
Napríklad: 
Telefónna sada je dodávaná len v kombinácii s ovládaním na volante 
Uviesť: Telefónna sada a ovládanie na volante"' xx,xx € s DPH. 

PredPOkladaný počet nakupovaných kusov za 4 roky: ..... ks 



SKUPINA VI. 

Predmet zákazky 
osobný automobil so vznetovým motorom 

Špecifikácia predmetu zákazky 
(vozidlo v požadovanom základnom vyhotovení) 

Farebné vyhotovenie: 
karoséria - bezpríplatková farba (biela a pod.) 
interiér - štandardný podl'a ponuky 
Karoséria 
samonosná, celokovová (ocel'ová plne pozinkovaná alebo hliníková a pod.), 4 alebo 5 dverová,.5 
miestna, 
Vyhotovenie: 
DÍžka: 
Výška: 
Motor 

sedan alebo liftback 
min.4450 mm - max. 4599 mm 
max.! SOO mm 

Vpredu, vznetový, radový min. 4- valec s kvapalinovým chladením, 
Emisná trieda: EURO V 
Emisie- C02 (komb.): max. 130 g/km 
Palivo: motorová nafta 
Maximálny výkon: min. 60 kW 
Max. krútiaci moment: min. 220Nm 
Maximálna spotreba paliva v 1/1 OO km pod!' a normy 1999/1 00/EEC: 

kombinovaná max. 5,0 l 
(V rámci príplatku za motor - motorickosť podľa bodu 1.5. časti "C" týchto súťažných 
podkladov, musí byt' súčasťou ponuky uchádzača aj minimálne jeden vznetový motor, s vyšsím 
výkonom.) 
Jazdné vlastnosti 
Maximálna rýchlosť: min. 160 km/hod. 
Pohon 
Druh: pohon predných kolies 
Prevodovka: mechanická, manuálna, min. 6-stupňová plne synchronizovaná 
Podvozok 
Rázvor: min. 2.600 mm 
Rozchod vpredu/vzadu: min. 1.450 mm 
Hmotnosti a objemy 
Celková hmotnosť: max. l .  700 kg ± l O % 
Užitočná hmotnosť: min. 500 kg 
Objem batož. priestoru: min. 450 l (v základnom prevedení, u vozidiel s posuvnými 
zadnými sedadlami v polohe maximálneho posuvu vzad) 
Objem palivovej nádrže: min. 50 l 

Povinné vybavenie vozidla: 
povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. 
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov): 

• Výstražný trojuholník 
• Ťažné lano 
• Lekárnička 
• Hasiaci prístroj 
• Sada náhradných žiaroviek (najviac používaných) 
• Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom 
• Rezervné koleso (min. dojazdové), alebo sada na opravu pneumatík 



Minimálne (požadované) vybavenie vozidla: 
• Posilňovač riadenia 
• Výškovo a pozdÍžne nastavitel'ný volant 
• Výškovo a pozdÍžne nastavitel'né sedadlo vodiča 
• ABS s rozdel'ovačom brzdného účinku 
• Tónované sklá 
• Tretie brzdové svetlo 
• Delené sklopné zadné sedadlá (napr. 60:40, 3:2 a pod.) 
• Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 
• Elektrické ovládanie predných okien 
• Osvetlenie batožinového priestoru 
• Otáčkomer 
• Imobílizér 
• Predné airbagy vodiča a spolujazdca 
• Bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede) 
• Predné svetlomety do hmly 
• Manuálna (mechanická) klimatizácia 
• Rádio s CD prehrávačom + anténa a repro sústava pre ozvučenie vozidla 
• Signalizácia rozsvietených svetiel 
• Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov 
• Poťah sedadiel štandardný látkový 
• Palubný počítač 
• Vnútorné spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu (min. prepínateľné) 
• Elektricky ovládané/vyhrievané spätné zrkadlá 
• Bočné airbagy vodiča a spolujazdca 
• Hmlové svetlo/svetlá vzadu 
• 12V zásuvka na B stÍpiku vodiča 
• Sada gumených rohoží na podlahu 
• Gumená rohož do batožinového priestoru 
• Sada 4 ks zimných pneumati1:: min. na plechových diskoch 
• Záruka 120.000km alebo 4 roky 

Voliteľné doplnkové príslušenstvo a yýbava (za príplatok) 
• Alarm 
• Navigačný systém integrovaný do palubnej dosky 
• Elektrické ovládanie zadných okien 
• Metalická farba 
• ESP 
• Rezerva 
• Telefónna sada Bluetoth 
• lllavové airbagy vodiča a spolujazdca 
• Vyhrievanie predných sedadiel 
• Disky kolies z ľahkých zliatin 15" 
• Ovládanie rádia z volantu 
• Ovládanie rádia a telefónu z volantu 
• Predná lakťová stredová opierka s odkladacím priestorom 
• Akustický parkovací systém (parkovacie senzory vzadu) 
• Mechanické zabezpečenie (napr. Construkt a pod.) 
• Ťažné zariadenie 
• Tmavé fólie na zadné okná 



• Vyhrievanie trysiek ostrekovačov čelného skla 
• Automatická min. dvojzónová klimatizácia 

Upozornenie: 

Uchádzač musí povinne ponúknuť (oceniť) všetky uvádzané položky Voliteľného 
doplnkového príslušenstva a výbavy (za príplatok) pokíal' ich ponúka. V prípade, že 
niektoré položky nie je možné do vozidla objednat' , uchádzač u takejto položky vyznačí 
symbol " - ". 

V prípade, že objednanie zvláštneho alebo voliteľného doplnkového príslušenstva a výbavy 
(za príplatok) je podmienené inou skutočnosťou (objednaním inej výbavy a príslušenstva v 
súbore) túto skutočnosť v ponuke uvedie, vrátane uvedenia ceny za celý súbor. 
Napríklad: 
Telefónna sada je dodávaná len v kombinácii s ovládaním na volante 
Uviesť: Telefónna sada a ovládanie na volante= xx,xx € s DPH. 

Predpokladaný počet nakupovaných kusov za 4 roky: ..... ks 



SKUPINA VII. 

Predmet zákazky 
osobný automobil so vznetovým motorom so zvýšenou priechodnosť ou 

Špecifikácia predmetu zákazky 
(vozidlo v požadovanom základnom vyhotovení) 

Farebné vyhotovenie: 
karoséria - bezpríplatková farba (biela a pod.) 
interíér - štandardný pod!' a ponuky 
Karoséria 
samonosná, celokovová ( ocel'ová plne pozinkovaná alebo hliníková a pod.) dvojpriestorová, 4 
alebo 5 dverová,.S miestna, 
Vyhotovenie: SUV 
DÍžka: max. 4300 mm 
S vet! á výška: min.180 mm 
Motor 
Vpredu, vznetový, radový min. 4 - valec s kvapalinovým chladením, 
Emisná trieda: EURO V 
Emisie- C02 (komb.): max. 170 glkm 
Palivo: motorová nafta 
Maximálny výkon: min. 80kW 
Max. krútiaci moment: min. 250 Nm 
Maximálna spotreba paliva v 1/100 km pod!' a normy 1999/100/EEC: 

kombinovaná max. 6,2 l 
(Vrámci príplatku za motor - motorickosť podľa bodu 1.5. časti "C" týchto súťažných 
podkladov, musí byť súčasťou ponuky uchádzača aj minimálne jeden vznetový motor s vyšším 
výkonom) 
Jazdné vlastnosti 
Maximálna rýchlosť: min. 170 km/hod. 
Pohon 
Druh: pohon všetkých kolies 
Prevodovka: mechanická, manuálna, min. S-stupňová plne synchronizovaná 
(Vrámci príplatku za automatickú prevodovku podľa bodu 1.7. časti "C" týchto súťažných 
podkladov, môže byť súčasťou ponuky uchádzača aj ponuka na dodávku vozidiel s automatickou 
alebo robotizovanou prevodovkou, vrátane uvedenia motorickosti a označenia (použiteľného 
motora) s automatickou prevodovkou.) 
Podvozok 
Rázvor: 
Rozchod vpredu/vzadu: 
Hmotnosti a objemy 

min. 2.560 mm 
min. 1.530 mm 

Celková hmotnosť: max. 2.000 kg ± l O % 
Užitočná hmotnosť: min. 600 kg 
Objem batož. priestoru: min. 400 l (v základnom prevedení, u vozidiel s posuvnými 
zadnými sedadlami v polohe maximálneho posuvu vzad) 
Objem palivovej nádrže: min. 50 l 

Povinné vybavenie vozidla: 
povinná výstroj a výbava stanovená pre daný druh vozidla (v zmysle zákona č. 725/2004 Z.z. 
o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov): 

• Výstražný trojuholník 
• Ťažné lano 
• Lekárnička 



• Hasiaci prístroj 
• Sada náhradných žiaroviek (najviac používaných) 
• Podložky na upevnenie tabuliek s evidenčným číslom 
• Rezervné koleso (min. dojazdové), alebo sada na opravu pneumatík 

Minimálne (požadované) vybavenie vozidla: 
• Posilňovač riadenia 
• Výškovo a pozdÍžne nastavitel'ný volant 
• Výškovo a pozdÍžne nastavitel'né sedadlo vodiča 
• ABS s rozdeľovačom brzdného účinku 
• Stierač a ostrekovač zadného okna 
• Tónované sklá 
• Tretie brzdové svetlo 
• Delené sklopné zadné sedadlá (napr. 60:40, 3:2 a pod.) 
• Centrálne zamykanie s diaľkov)'111 ovládaním 
• Elektrické ovládanie predných okien 
• Osvetlenie batožinového priestoru 
• Otáčkomer 
• lmobilizér 
• Predné airbagy vodiča a spolujazdca 
• Bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách (aj tretie sedadlo vzadu v strede) 
• Predné svetlomety do hmly 
• Manuálna (mechanická) klimatizácia 
• Rádio s CD prehrávačom + anténa a repro sústava pre ozvučenie vozidla 
• Signalizácia rozsvietených svetiel 
• Signalizácia nezapnutia bezpečnostných pásov 
• Poťah sedadiel štandardný - látkový 
• Palubný počítač 
• Vnútorné spätné zrkadlo so zabezpečením proti oslneniu (min. prepínatel'né) 
• Elektricky ovládané/vyhrievané spätné zrkadlá 
• Bočné airbagy vodiča a spolujazdca 
• Hmlové svetlo/svetlá vzadu 
• 12V zásuvka na B stÍpiku vodiča 
• Sada gumených rohoží na podlahu 
• Sada 4 ks zimných pneumatík min. na plechových diskoch 
• Ochranné plastové lemy výrezov blatníkov 
• Ochranný kovový kľ)1 spodnej časti motora od vozovky 
• Kryt palivového a brzdového vedenia (kov, plast) 
• Ochranná transparentná fólia* (vid Poznamka) 
• Záruka 120.000km alebo 4 roky 

Voliteľné doplnkové prislušenstvo a yýbava (za príplatok) 
• Alarm 
• Navigačný systém integrovaný do palubnej dosky 
• Elektrické ovládanie zadných okien 
• Metalická farba 
• ESP 
• Rezerva 
• Telefónna sada Bluetoth 
• Hlavové airbagy vodiča a spolujazdca 
• Vyhrievanie predných sedadiel 



• Disky kolies z ľahkých zliatin 16" 
• Disky kolies z ľahkých zliatin 17" 
• Ovládanie rádia z volantu 
• Ovládanie rádia a telefónu z volantu 
• Predná lakťová stredová opierka s odkladacím priestorom 
• Akustický parkovací systém (parkovacie senzory vzadu) 
• Akustický parkovací systém (parkovacie senzory vpredu) 
• Mechanické zabezpečenie (napr. Construkt a pod.) 
• Ťažné zariadenie 
• Tmavé fólie na zadné okná 
• Automatická klimatizácia 

Upozornenie: 

Uchádzač musí povinne ponúknuť (oceniť) všetky uvádzané položky Voliteľného 
doplnkového príslušenstva a výbavy (za príplatok) pokia!' ich ponúka. V prípade, že 
niektoré položky nie je možné do vozidla objednať , uchádzač u takejto položky vyznačí 
symbol "-". 

V prípade, že objednanie zvláštneho alebo volitel'ného doplnkového príslušenstva a výbavy 
(za príplatok) je podmienené inou skutočnosťou (objednaním inej výbavy a príslušenstva v 
súbore) túto skutočnost' v ponuke uvedie, vrátane uvedenia ceny za celý súbor. 
Napríklad: 
Telefónna sada je dodávaná len v kombinácii s ovládaním na volante 
Uviesť: Telefónna sada a ovládanie na volante = xx,xx € s DPH. 

POZNÁMKA: 

*Ochranná transparentná fólia 

Materiál: uretan (výrobca 3M VentureShield) 
Vlastnosti materiálu: odstrániteľný , nie permanentný materiál, strojovo spracovaný (nie 
rezaný na karosérii) 

Chránené miesta: 
Kapota-min SOcm od nábehovej hrany kapoty (viď obrázok) 
Blatníky-celý blatník (viď obrázok) 
Zrkadlá - viď obrázok 
Predný nárazník-viď obrázok (len lakované diely) 

Predpokladaný počet nakupovaných kusov za 4 roky: ..... ks 



8.4 Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk 
Osobné motorové vozidlá 

l. Obchodné meno uchádzača : ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. 

2. Sídlo uchádzača: Sabinovská 6, 82102 Bratislava 

3. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk: 

l. Kúpna cena automobilu (Slmpina 1.) (Kúpna cena v EUR bez DPH podľa bodu 21.323,65 

1.1. časti "B.l ") hodnotenie l O % 

2. Kúpna cena automobilu (Slmpina II.) (Kúpna cena v EUR bez DPH podľa bodu 22.592,15 

2.1. časti "B.l ") hodnotenie l O % 

3. Kúpna cena automobilu (Skupina III.) (Kúpna cena v EUR bez DPH podľa bodu 14.715,94 

3.1. časti "B.l") hodnotenie JO% 

4. Kúpna cena automobilu (Skupina IV.) (Kúpna cena v EUR bez DPH podľa bodu 15.045,61 

4.1. časti "B.I ") hodnotenie l O % 

5. Kúpna cena automobilu (Skupina V.) (Kúpna cena v EUR bez DPH podľa bodu 11.997,97 

5.1. časti "B.I ") hodnotenie l O % 

6. Kúpna cena automobilu (Skupina Vl.) (Kúpna cena v EUR bez DPH podľa bodu 13.464,64 

6.1. časti "B.l") hodnotenie IO% 

7. Kúpna cena automobilu (Skupina VII.) (Kúpna cena v EUR bez DPH podl'a 19.970,58 

bodu 7.1. časti "B.I") hodnotenie JO% 

8. Cena voliteľného doplnkového príslušenstva a výbavy (Slmpina I., II.) 385,50 
(Priemer súčtu kúpnych cien v EUR bez DPH podľa bodu 8.1. časti ,. B. I") 

hodnotenie 3 %. 

9. Cena voliteľného doplnkového príslušenstva a výbavy (Skupina III., 395,54 

IV.) (Priemer súčtu kúpnych cien v EUR bez DPH podľa bodu 9.1. časti ,.B. I") 

hodnotenie 3 %. 

10. Cena voliteľného doplnkového príslušenstva a výbavy (Skupina V., VI.) 260,31 
(Priemer súčtu kúpnych cien v EUR bez DPH podľa bodu l O.I. časti .. B. I") 

hodnotenie 3 %. 

ll. Cena volitel'ného doplnlwvého príslušenstva a výbavy (Skupina VII.) 299,67 
(Priemer súčtu kúpnych cien v EUR bez DPH pod l' a bodu 11.1. časti ., B.l ") 

hodnotenie 3 %. 

12. Cena príplatku za motor (Skupina 1.) 5.874,17 
(Priemer súčtu kúpnych cien v EUR bez DPH podľa bodu 12.1. časti ., B. I. ") 

hodnotenie l % 

13. Cena príplatlm za motor (Skupina II.) 1.891,67 

(Kúpna cena cien v EUR bez DPH podľa bodu 13 .l. časti ,. B. I ") 

14. Cena príplatku za motor (Skupina III.) 
a cena v EUR bez DPH podľa bodu 14.1. časti .. B. /") 

hodnotenie l % 

4.483,33 

hodnotenie l % 



15. Cena príplatku za motor (Skupina IV.) 4.837,50 

(Kúpna cena v EUR bez DPH podľa bodu 15.1. časti "B. l
") hodnotenie l % 

16. Cena príplatlm za motor (Skupina V.) 1.833,33 

(Kúpna cena v EUR bez DPH podľa bodu 16.1. časti "B.J. ") hodnotenie l % 

17. Cena príplatku za motor (Skupina Vl.) 666,67 

(Kúpna cena v EUR bez DPH podľa bodu 17.1. časti "8.1") hodnotenie l % 

18. Cena príplatku za motor (Skupina VII.) 1.487,50 

(Kúpna cena v EUR bez DPH podl'a bodu 18.1. časti "Bi.") hodnotenie l % 

19. Cena príplatku za vyhotovenie karosérie (Skupina I., II.) 833,33 

(Kúpna cena cien v EUR bez DPH podľa bodu 19 .l. časti "B./") hodnotenie l % 

20. Cena príplatku za vyhotovenie karosérie (Skupina III., IV.) 1.000,00 

(Kúpna cena cien v EUR bez DPH podl'a bodu 20.1. časti "B./ '') hodnotenie l % 

21. Cena príplatku za pohon všetkých lwlies (Slmpina 1.) 2.016,67 

(Kúpna v EUR bez DPH podl'a bodu 21.1. časti "8.1 ") hodnotenie l % 

22. Cena príplatlm za pohon všetk)'ch kolies (Skupina II.) 2.050,00 

(Kúpna cena v EUR bez DPH podľa bodu 22.1. časti "8./ ") hodnotenie l % 

23. Cena príplatlm za pohon všetk)'ch kolies (Skupina III.) 3.958,33 

(Kúpna cena v EUR bez DPH podľa bodu 23.1. časti" 8./") hodnotenie l % 

24. Cena príplatku za pohon všetkých kolies (Slmpina IV.) 1.958,33 

(Kúpna cena v EUR bez DPH pod l' a bodu 24.1. časti "B./ ") hodnotenie l % 

25. Cena príplatlm za automatickú prevodovku (Skupina 1.) 2.291,67 

(Kúpna cena v EUR bez DPH pod l' a bodu 25.1. časti "B. / ") hodnotenie l % 

26. Cena príplatku za automatickú prevodovku (Skupina II.) 2.325,00 

(Kúpna cena v EUR bez DPH podl'a bodu 26.1. časti "B./ ") hodnotenie l % 

27. Cena príplatlm za automatickú prevodovku (Skupina III.) 2.000,00 

(Kúpna cena v EUR bez DPH podľa bodu 27 .1. časti "B.J") hodnotenie l % 

28. Cena príplatku za automatickú prevodovku (Skupina IV.) 1.933,33 

(Kúpna cena v EUR bez DPH podl'a bodu 28.1. časti., 8. /") hodnotenie l % 

29. Cena príplatku za automatickú prevodovku (Skupina VII.) 1.708,33 

(Kúpna cena v EUR bez DPH podl'a bodu 29.1. časti "B.J") hodnotenie l % 



Príloha č.2 
8.5 Výkaz položiek 

1. Kúpna cena automobilu (Skupina 1.) 

Názov (značka a typová rada) ŠKODA Superb 1,8 TSI 118kW 
Cena pre bežného zákazníka v EUR bez DPH 24 794,94 

Poskytovaná zľava z ceny v % 14,00 

Cena so zľavou v EUR bez DPH Zl 323,65 

DPH v% a v EUR 4 264,73 

Cena predmetu zákazky v EUR s DPH 25 588,38 

2. Kúpna cena automobilu (Skupina ll) 

Názov (značka a typová rada) ŠKODA Superb 2,0 TDI 103kV 
Cena pre bežného zákazníka v EUR bez DPH 26 269,94 

Poskytovaná zľava z ceny v % 14,00 

Cena so zľavou v EUR bez DPH 22 592,15 

DPH v% a v EUR 4 518,43 

Cena predmetu zákazky v EUR s DPH 27 110,58 

3. Kúpna cena automobilu (Skupina 111.) 

Názov (značka a typová rada) ŠKODA Octavia 1,4 TSI103kW 
Cena pre bežného zákazníka v EUR bez DPH 17 111,56 

Poskytovaná zľava z ceny v% 14,00 

Cena so zľavou v EUR bez DPH 14 715,94 

DPH v% a v EUR 2 943,19 

Cena predmetu zákazky v EUR s DPH 17 659,13 

4. Kúpna cena automobilu (Skupina IV.) 

Názov (značka a tyj)ová rada) ŠKODA Octavia 1,6 TDI 77kW 
Cena pre bežného zákazníka v EUR bez DPH 17 494,89 

Poskytovaná zľava z ceny v% 14,00 

Cena so zľavou v EUR bez DPH 15 045,61 

DPH v% a v EUR 3 009,12 

Cena predmetu zákazky v EUR s DPH 18 054,73 

SKODA AUTO Slovensko s.r.o. 1 Sabinovská 61821 02 Bratislava l Slovenská republika 1 1(0: 3134721511( -DPH: SK2020296465 
Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vložka é. 4775/B 
Tel: •4212 48 2471001 Fax: • 4212 48 2 4 71061 Email: vedeniespolocnosti infojllskoda·auto sk l \'11'1\'l.skoda-auw.sk 

ŠKODA 



5. Kúpna cena automobilu (Skupina V.) 

Názov (značka a typová rada) ŠKODA Rapid 1,2 TSI 63kW 
Cenapre bežného zákazníka v EUR bez DPH l3 634,06 

Poskytovaná zľava z ceny v o/o 12,00 

Cena so zľavou v EUR bez DPH ll 997,97 

DPH v o/o a v EUR 2 399,59 

Cena predmetu zákazky v EUR s DPH 14 397,57 

6. Kúpna cena automobilu (Skupina Vl.) 

Názov (značka a typová rada) ŠKODA Rapid 1,6 TDI 66kW 
Cena pre bežného zákazníka v EUR bez DPH 15 300,73 

Poskytovaná zľava z ceny v o/o 12,00 

Cena so zľavou v EUR bez DPH l3 464,64 

DPH v o/o a v EUR 2 692,93 

Cena predmetu zákazky v EUR s DPH 16 157,57 

7. Kúpna cena automobilu (Skupina VIl.) 

Názov (značka a typová rada) ŠKODA Yeti 2,0 TDI 81kW 
Cena pre bežného zákazníka v EUR bez DPH 23 221,61 

Poskytovaná zľava z ceny v o/o 14,00 

Cena so zľavou v EUR bez DPH 19 970,58 

DPH v o/o a v EUR 3 994,12 

Cena predmetu zákazky v EUR s DPH 23 964,70 

SKO DA AUTO Slovensko s.r.o.! Sabinovská 61821 02 Bratislava l Slovenská republika l IČO: 3134721SIIČ·DPH: SK2020296455 
Zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 .• oddiel: Sro, vložka t. 4775/B 
Tel: +4212 48 247100 1 Fax: +4212 48 247 1051 Email: vedeniespolocnosti.info�skoda·auto sk 1 \WI\'I.skoda·auto.sk 
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8. Cena volitelného doplnkového príslušenstva a výbavy (Skupina l.all.) 

Cena l vrátane 
Cena l vrátane 

poskytovanej 
poskytovanej 

Názov položky 
zl'avyl vyjadren a 

zl'avy1 

v EUR bez DPH 
vyjadrena v 
EUR s DPH 

alarm 248,33 298,00 

navigačný systém integrovaný do palubnej dosky -Columbus 1448,33 1738,00 

elektrické ovládanie zadných okien 0,00 0,00 

metalická farba 478,33 574,00 

ESP 0,00 0,00 

Rezervné koleso 92,50 lll,OO 

telefónna sada s Bluetooth 248,33 298,00 

hlavové airbagy vodiča a spolujazdca 0,00 0,00 

vyhrievanie predných sedadiel 218,33 262,00 

vyhrievanie zadných sedadiel 218,33 262,00 

disky kolies z ľahkých zliatin 17" 255,83 307,00 

disky kolies z ľahkých zliatin 18" 528,33 634,00 

ovládanie rádia z volantu 372,50 447,00 

Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom 0,00 0,00 

akustický parkovací systém (park. senzory vzadu) 312,50 375,00 

akustický parkovací systém (park. senzory vpredu) 294,17 353,00 

Mechanické zabezpečenie 352,50 423,00 

Tažné zariadenie 544,17 653,00 

tmavé fólie na zadných oknách 241,67 290,00 

kožené sedadlá 1769,17 2 123,00 

bezkľúčový prístup 350,00 420,00 

nezávislé kúrenie 969,17 1163,00 

vyhrievanie čelného skla 175,83 211,00 

vyhrievanie trysiek osterekovačov čelného skla 22,50 27,00 

automatická dvojzónová klimatizácia 496,67 596,00 

Súčet 9637,50 ll 565,00 

priemer súčtu kúpnych cien 385,50 462,60 
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9. Cena volitelného doplnkového príslušenstva a výbavy (Skupina lll.a IV.) 

Cena , vrátane 
Cena , vrátane 

poskytovanej 
poskytovanej 

Názov položky 
zl'avy, vyjadrena 

zl'avy, 

v EUR bez DPH 
vyjadrena v 
EUR s DPH 

alarm 205,83 247,00 

navigačný systém integrovaný do palubnej dosky 1834,17 2 201,00 

elektrické ovládanie zadných okien 161,67 194,00 

metalická farba 412,50 495,00 

ESP 0,00 0,00 

Rezervné koleso 95,83 115,00 

telefónna sada s Bluetooth 117,50 141,00 

hlavové airbagy vodiča a spolujazdca 0,00 0,00 

vyhrievanie predných sedadiel 175,83 211,00 

disky kolies z ľahkých zliatin 17" 515,00 618,00 

ovládanie rádia z volantu 200,00 240,00 

ovládanie rádia a telefónu z volantu 215,83 259,00 

Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom 400,00 480,00 

akustický parkovací systém (park. senzory vzadu) 319,17 383,00 

akustický parkovací systém (park.senzory vpredu) 288,33 346,00 

Mechanické zabezpečenie 316,67 380,00 

Tažné zariadenie 512,50 615,00 

tmavé fólie na zadných oknách 233,33 280,00 

kožené sedadlá 1406,67 1 688,00 

nezávislé kúrenie 950,83 1141,00 

vyhrievanie čelného skla 270,00 324,00 

vyhrievanie trysiek osterekovačov čelného skla 23,33 28,00 

automatická dvojzónová klimatizácia 442,50 531.00 

Súčet 9097,50 10 917,00 

priemer súčtu kúpnych cien 395,54 474,65 
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1 O. Cena volitelného doplnkového príslušenstva a výbavy (Skupina V.a Vl.) 

Cena l vrátane 
Cena l vrátane 

poskytovanej 
poskytovanej 

Názov položky 
zl'avyl vyjadrena 

zl'avyl 

v EUR bez DPH 
vyjadrena v 
EUR s DPH 

alarm 249,00 421,00 

navigačný systém integrovaný do palubnej dosky 585,83 703,00 

elektrické ovládanie zadných okien 157,50 189,00 

metalická farba 353,33 424,00 

ESP 0,00 0,00 

Rezervné koleso 70,83 85,00 

telefónna sada s Bluetooth 345,00 414,00 

hlavové airbagy vodiča a spolujazdca 0,00 0,00 

vyhrievanie predných sedadiel 196,67 236,00 

disky kolies z rahkých zliatin 15" 408,33 490,00 

ovládanie rádia z volantu 303,33 364,00 

ovládanie rádia a telefónu z volantu 319,17 383,00 

Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom 0,00 0,00 

akustický parkovací systém (park.senzory vzadu) 313,33 376,00 

Mechanické zabezpečenie 291,67 350,00 

Tažné zariadenie 470,00 564,00 

tmavé fólie na zadných oknách 233,33 280,00 

vyhrievanie trysiek ostrekovačov čelného skla 196,67 236,00 

automatická dvojzónová klimatizácia 350,00 420,00 

Súčet 4945,83 5 935,00 

priemer súčtu kúpnych cien 260,31 312,37 
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11. Cena volitelného doplnkového príslušenstva a výbavy (Skupina VIl.) 

Názov položky 

alarm 

navigačný systém integrovaný do palubnej dosky 

elektrické ovládanie zadných okien 

metalická farba 

ESP 

Rezervné koleso 

telefónna sada s Bluetooth 

hlavové airbagy vodiča a spolujazdca 

vyhrievanie predných sedadiel 

disky kolies z ľahkých zliatin 16" 

disky kolies z ľahkých zl iatin 17" 

ovládanie rádia z volantu 

ovládanie rádia a telefónu z volantu 

Predná lakťová op ierka s odkladacím priestorom 

akustický parkovací systém (park.senzory vzadu} 

akustický parkovací systém (park.senzory vpredu} 

Mechanické zabezpečenie 

Tažné zariadenie 

tmavé fólie na zadných oknách 

automatická dvojzónová klimatizácia 

Súčet 

priemer súčtu kúpnych cien 

12. Cena príplatku za motor (skupina l.) 

Cena l vrátane 
poskytovanej 

zl'avy1 vyjadrena 
v EUR bez DPH 

200,83 

1589,17 

0,00 

400,00 

0,00 

0,00 

329,17 

0,00 

170,00 

0,00 

172,50 

526,67 

526,67 

0,00 

312,50 

278,33 

291,67 

496,67 

233,33 

465,83 

5993,33 

299,67 

Cena l vrátane 
poskytovanej 

zl'avy1 
vyjadrena v 
EUR s DPH 

241,00 

l 907,00 

0,00 

480,00 

0,00 

0,00 

395,00 

0,00 

204,00 

0,00 

207,00 

632,00 

632,00 

0,00 

375,00 

334,00 

350,00 

596,00 

280,00 

559,00 

7 192,00 

359,60 

Cena príplatku za motor v Cena príplatku za motor v 
Označenie EUR bez DPH 

2,0 TSI147 kW 2 140,00 

3,6 FSI191 kW 9 608,33 

priemer súčtu kúpnych cien 5 874,17 

13. Cena príplatku za motor (skupina ll.) 

Označenie 

Z,O TDilZ5 kW 

priemer súčtu kúpnych cien 

Cena príplatku za motor v 
EUR bez DPH 

l 891,67 

l 891,67 

EUR s DPH 

z 568,00 

11530,00 

7 049,00 

Cena príplatku za 
motor v EUR s DPH 

z Z70,00 

z Z70,00 

SKO DA AUTO Slovensko s.r.o. l Sabinovská 6 1 821 02 Bratislava 1 Slovenská republika 11(0. 3134721511L·OPH: SK202 0296465 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., oddiel: Sro, vložka č. 4775/B 
Tel: +421 2 48 247100 1 Fax: +421 2 48 247106 1 Email: vedeniespolocnosti.info�skoda·auto.sk l IWI\'I.skoda·auto.sk 

ŠKODA 



14. Cena príplatku za motor (skupina 111.) 

Cena príplatku za motor v Cena príplatku za 

Označenie EUR bez DPH motor v EUR s DPH 

1,8 TSI13ZkW 2 700,00 3 Z40,00 

Z,O TSil6SkW 6 Z66,67 7 SZO,OO 

priemer súčtu kúpnych cien 4 483,33 s 380,00 

15. Cena príplatku za motor (skupina IV.) 

Cena príplatku za motor v Cena príplatku za 

Označenie EUR bez DPH motor v EUR s DPH 

2,0 TOillOkW z 983,33 3 S80,00 

2,0 TDil35kW 6 691,67 8 030,00 

priemer súčtu kúpnych cien 4 837,SO s 80S,OO 

16. Cena príplatku za motor (skupina V.) 

Cena príplatku za motor v Cena príplatku za 

Označenie EUR bez DPH motor v EUR s DPH 

1,2 TSI77kW 666,67 800,00 

1,4 TSI 90kW DSG 3 000,00 3 600,00 

priemer súčtu kúpnych cien l 833,33 z 200,00 

17. Cena príplatku za motor (skupina Vl.) 

Cena príplatku za motor v Cena príplatku za 

Označenie EUR bez DPH motor v EUR s DPH 

1,6 TDI77kW 666,67 800,00 

priemer súčtu kúpnych cien 666,67 800,00 

18. Cena príplatku za motor (skupina VIl.) 

Cena príplatku za motor v Cena príplatku za 

Označenie EUR bez DPH motor v EUR s DPH 

Z,O TDil03kW 916,67 1100,00 

Z,O TDilZSkW z OS8,33 z 470,00 

priemer súčtu kúpnych cien 1 487,50 l 78S,OO 
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19. Cena príplatku za vyhotovenie karosérie (Skupina l.a ll.) 

Kúpna cena v EUR bez DPH Kúpna cena v EUR bez DPH 

833,33 l 000,00 

20. Cena príplatku za vyhotovenie karosérie (Skupina lll.a IV.) 

Kúpna cena v EUR bez DPH Kúpna cena v EUR bez DPH 

l 000,00 l 200,00 

21. Cena príplatku za pohon všetkých kolies (Skupina l.) 

Kúpna cena v EUR bez DPH Kúpna cena v EUR bez DPH 

2 016,67 2 420,00 

22. Cena príplatku za pohon všetkých kolies (Skupina ll.) 

Kúpna cena v EUR bez DPH Kúpna cena v EUR bez DPH 

2 050,00 2 460,00 

23. Cena príplatku za pohon všetkých kolies (Skupina 111.) 

Kúpna cena v EUR bez DPH Kúpna cena v EUR bez DPH 

3 958,33 4 750,00 

24. Cena príplatku za pohon všetkých kolies (Skupina IV.) 

Kúpna cena v EUR bez 
Kúpna cena v EUR bez DPH DPH 

l 958,33 2 350,00 

25. Cena príplatku za automatickú prevodovku (Skupina l.) 

Kúpna cena v EUR bez DPH Kúpna cena v EUR bez DPH 

2 291,67 2 750,00 
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26. Cena príplatku za automatickú prevodovku (Skupina ll.) 

Kúpna cena v EUR bez DPH Kúpna cena v EUR bez DPH 

2 325,00 2 790,00 

27. Cena príplatku za automatickú prevodovku (Skupina 111.) 

Kúpna cena v EUR bez DPH Kúpna cena v EUR bez DPH 

2 000,00 2 400,00 

28. Cena príplatku za automatickú prevodovku (Skupina IV.) 

Kúpna cena v EUR bez 
Kúpna cena v EUR bez DPH DPH 

l 933,33 2 320,00 

29. Cena príplatku za automatickú prevodovku (Skupina VIl.) 

Kúpna cena v EUR bez DPH 

1 708,33 

lng.Karel Sklenár 
Kon ate l' 

Kúpna cena v EUR bez DPH 

2 050,00 

In .Marián Kašá 
Konat�l' 
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