
Kúpna zmluva č. Z20219406_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SAŠA, s.r.o.
Sídlo: Krušovská 4677, 95501 Topoľčany, Slovenská republika
IČO: 34134379
DIČ: 2020420721
IČ DPH: SK2020420721
Bankové spojenie: IBAN: SK33 1100 0000 0026 2883 0666, BIC: TATRSKBX
Telefón: 0905708593

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kurz na rozšírenie vodičských oprávnení zo skupiny „B“ na skupinu „C“, zo skupiny „C“ na 
skupinu „CE“, zo skupiny „C“ na skupinu „D“.

Kľúčové slová: Kurz na rozšírenie vodičských oprávnení zo skupiny „B“ na skupinu „C“, zo skupiny „C“ na 
skupinu „CE“, zo skupiny „C“ na skupinu „D“.

CPV: 80411000-8 - Autoškoly
Druh/y: Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia

Funkcia

Vzdelávanie, ktoré vedie k získaniu čiastočnej kvalifikácie - odbornej spôsobilosti pre jednu pracovnú činnosť- (vodič) v inom 
povolaní ako v tom, pre ktoré fyzická osoba získala kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny 
„B“ na skupinu „C“ osoba 2

Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny 
„C“ na skupinu „CE“ osoba 1

Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia zo skupiny 
„C“ na skupinu „D“ osoba 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Akreditácia áno

Odborná spôsobilosť pre pracovnú činnosť - školenie na 
získanie vodičských oprávnení na skupiny „C“,  „CE“ a 
„D“ podľa platných právnych predpisov a vyhlášok.

áno
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Vykonanie psychologického testu vrátane poplatkov v  
súlade  so  zákonom  NR  SR    č. 8/2009 o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

áno

Poplatky za vykonanie skúšky v rámci kurzu. áno

Poplatky za vydanie vodičského oprávnenia. áno

Poplatky za vykonanie kurzu prvej pomoci v rámci kurzu. nie

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Kritériom je najnižšia cena za vykonanie 1 kurzu pre 1 osobu.

Požaduje sa do 2 pracovných dní po uzatvorení zmluvy v EKS predložiť platnú akreditáciu vydanú príslušným orgánom pre 
uvedený druh vzdelávania v zmysle platnej legislatívy, nedodržanie sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Dodávateľ sa zaväzuje do 7 dní po ukončení kurzu vyhotoviť a odovzdať objednávateľovi Protokol o absolvovaní kurzu (ďalej 
len „protokol“), ktorý potvrdia obidve zmluvné strany svojim podpisom. Protokol bude písomným dokumentom potvrdzujúcim 
splnenie záväzku Dodávateľa, ktoré spočíva v riadnom ukončení príslušného kurzu/kurzov Objednávateľom vybranými 
účastníkmi a následnom zabezpečení odovzdania vodičských oprávnení prostredníctvom DI PZ SR pre tých účastníkov, ktorý 
úspešne absolvovali záverečné skúšky.

Dodávateľ môže predložiť Protokol o absolvovaní kurzu za každý kurz samostatne, za niekoľko kurzov spolu (sériu kurzov), 
alebo za splnenie celého záväzku. Vždy spolu s vystavenou faktúrou za poskytnutie kurzu alebo série kurzov. Súčasťou 
protokolu bude prezenčná listina účastníkov kurzu/kurzov, ktorou sa rozumie menný zoznam účastníkov kurzu s údajmi v 
rozsahu: meno, priezvisko, hodnosť, titul, názov príslušného útvaru spolu s vlastnoručnými podpismi účastníkov kurzu, ktorými
potvrdia svoju účasť na kurze.

Dodávateľ vyhotoví prezenčnú listinu za každý jeden uskutočnený školiaci deň, prípadne za všetky školiace dni v rámci kurzu 
alebo série kurzov, za ktoré sa vystavuje faktúra. Protokol bude obsahovať aj údaj o školiteľovi, ktorý daný kurz viedol, 
začiatok kurzu, ukončenie kurzu, počet účastníkov, ktorí na skúške uspeli a ktorí neuspeli a rozpis počtu absolvovaných hodín 
v jednotlivých oblastiach výučby.

Jeden originál protokolu je dodávateľ povinný priložiť k faktúre inak mu bude faktúra vrátená ako nesprávna, resp. neúplná. 
Všetky prílohy k faktúre musia byť opatrené pečiatkou a podpisom dodávateľa.

Počet účastníkov kurzu, požadované miesta a termíny kurzov od doby uzatvorenia zmluvy budú spresňované 
Objednávateľom, podľa jeho aktuálnych potrieb predložením objednávky Dodávateľovi.

Miestom plnenia kurzu je miesto stanovené Objednávateľom nasledovne: Topoľčany, Partizánske.

Objednávateľ požaduje, aby Dodávateľ v cene kurzu zabezpečil (príp. zapožičal, prenajal) priestory a potrebný školiaci 
materiál pre účastníkov kurzu.

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonanie psychologického vyšetrenia pre žiadateľov o rozšírenie vodičského oprávnenia, 
ďalej sa zaväzuje zabezpečiť vyplatenie poplatkov za psychologické vyšetrenie a za vykonanie prvej riadnej skúšky.

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť absolvovanie psychologických vyšetrení a mať o nich doklad pre všetkých účastníkov v 
súlade so zákonom 8/2009 Z.z.

Od Dodávateľa sa nepožaduje zabezpečenie vykonania kurzu prvej pomoci.

Požaduje sa aby počas celej doby trvania kurzu Dodávateľ viedol evidenciu dochádzky, dbal na bezpečnosť a ochranu zdravia
účastníkov kurzu a v zodpovedajúcom rozsahu ich aj v tomto smere poučil.

Požaduje sa aby Dodávateľ vystavil faktúru do 7 dní po ukončení kurzu a zaslal ju na adresu stanovenú Objednávateľom.

Požaduje sa aby faktúra/faktúry boli doručené na adresu ktorá bude na tento účel písomne oznámená Dodávateľovi 
Objednávateľom po uzatvorení zmluvy. Požaduje sa splatnosť faktúry do 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

Dodávateľ bude fakturovať za skutočný počet účastníkov kurzu. Dodávateľ spolu s faktúrou predloží vyhodnotenie priebehu 
kurzu, zoznam účastníkov školenia/kurzu, školiteľa a rozpis počtu absolvovaných hodín v jednotlivých oblastiach.

Bezodkladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých ďalších skutočnostiach, ktoré spôsobujú prekážky 
riadnemu vykonaniu školenia alebo absolvovania školenia účastníkmi.

Pre prípady vylúčenia účastníka zo školenia na získanie vodičského oprávnenia si vyžiadať vopred súhlas Objednávateľa k 
takémuto úkonu.

Vykonať záverečné skúšky príslušníkom Dopravného inšpektorátu PZ SR v najbližšom možnom termíne po ukončení školenia 
podľa upresnenia ODI PZ SR.

Objednávateľ zabezpečí vykonanie kurzu prvej pomoci pre žiadateľov o rozšírenie vodičského oprávnenia v akreditovanej 
organizácii (ÚVN Ružomberok) na vlastné náklady.
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Dodávateľ nemá právny nárok na zadávanie objednávok na vykonanie kurzu. Zadávanie objednávok na konkrétny kurz počas 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy bude závisieť výlučne od aktuálnych potrieb Objednávateľa. Dodávateľovi nevzniká žiadny 
finančný nárok v dôsledku nezadania objednávok na vykonanie kurzu v predpokladanom množstve resp. v akomkoľvek 
množstve.

Objednávateľ požaduje od dodávateľa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Topoľčany
Obec: Topoľčany
Ulica: Tovarnícka 1249 - kasárne

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.05.2021 13:49:00 - 15.10.2021 13:49:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: tak ako je uvede v technickej špecifikácii
Požadované množstvo: 1,0000

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.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 912,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 495,00 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 17.05.2021 09:38:02
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Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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