
Kúpna zmluva č. Z202121052_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Bratislava
Sídlo: Pažítková 4, 82101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31813861
DIČ: 2021700549
IČ DPH: SK2021700549
Bankové spojenie: IBAN: SK5881800000007000279808
Telefón: +421 248234088

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: AUTOPOLIS, a.s.
Sídlo: Panónska cesta 32, 85104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35728311
DIČ: 2020241938
IČ DPH: SK2020241938
Bankové spojenie: IBAN: SK3475000000004001123625
Telefón: 0905496203

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Osobné motorové vozidlo 
Kľúčové slová: osobné motorové vozidlo, osobný automobil, auto, motorové vozidlo
CPV: 34110000-1 - Osobné automobily; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Osobné motorové vozidlo Hyundai i30 kombi alebo ekvivalent

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Emisná norma norma EU 6

Výkon motora kW 81

Zdvihový objem cm3 1495

Manuálna prevodovka Stupne 6

Rázvor náprav mm 2600

Dĺžka mm 4650

Šírka mm 1800

Výška mm 1500

Svetlá ýška podvozku mm 140

Objem palivovej nádrže Liter 45

Objem batožinového priestoru v základom prevedení Liter 600

Spotreba paliva kombinovaná l/100km 7

CO2 g/km 145
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Počet miest na sedenie ks 5

Počet dverí ks 5

Hliníkové disky kolies Palec 15

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stav nové, nepoškodené

Palivo BA 95 B

Počet náprav / poháňaných 2 /  1 predná náprava

Brzdy predné a zadné kotúčové

Karoséria combi

Stop Go systém áno

Antiblokovací systém ABS + BAS Eáno

Stabilizačný systém ESC áno

Asistent na rozjazd do kopca áno

Airbag vodiča a spolujazdca (vypínateľný) áno

Predné bočné airbagy áno

Okenné airbagy vpredu a vzadu áno

Monitorovanie tlaku v pneumatikách TPMS áno

Systém autonómneho núdzového brzdenia s ochranou 
chodcov FCA a systém varovania pred čelným nárazom 
FCW

áno

Systém na sledovanie únavy vodiča áno

Asistent udržiavania jazdy v jazdnom pruhu áno

Predné projektorové svetlomety so statickým 
prisvecovaním zákrut áno

LED denné svetlá áno

Predné hmlové svetlomety áno

Elektrický posilňovač riadenia áno

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant áno

Zadné sedadlá delené v pomere 3 : 2 áno

El. ovládanie predných/zadných okien áno

Elektricky ovládané/vyhrievané/vonkajšie spätné zrkadlá áno

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča áno

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním áno

Manuálna klimatizácia áno

Imobilizér áno

Parkovacie senzory vzadu áno

Palubný počítač áno

Tempomat áno

Autorádio s RDS áno

Ovládanie audiosystému na volante áno

USB, Bluetooth, digitálne rozhlasové vysielanie DAB áno

Počet reproduktorov min. 4

Lakťová opierka vpredu s odkladacím priestorom áno

Farba bezpríplatková biela

12V zásuvka v batožinovom priestore áno

5 rokov záruka bez obmedzenia počtu najazdených 
kilometrov v cene

5 rokov asistenčná služba v cene

Strana 2 z 5 



Dojazdové rezervné koleso áno

Povinná výbava vozidla (zdvihák, kľúč na kolesá, lano 
lekárnička, trojuholník ...) áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Predmetom zmluvy je úprava práva povinností zmluvných strán pri predaji a kúpe tovaru a záväzok dodávateľa dodať a predať
objednávateľovi tovar za podmienok stanovených zmluvou a záväzok objednávateľa dodaný tovar prevziať a zaplatiť 
dodávateľovi dohodnutú cenu. Tovarom, ktorý je predmetom predaja a kúpy je nové, nepožívané a neopravované osobné 
motorové vozidlo podľa vyššie uvedenej technickej špecifikácie, vrátane dopravy do miesta plnenia, poučenia a zaškolenia 
obsluhy. Miestom plnenia je sídlo objednávateľa, resp. miesto určené dodávateľom na území Bratislavy.

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je dodávka súvisiacej technickej dokumentácie,  bezplatné zabezpečenie záručného servisu
a opráv a dodávky originálnych náhradných dielcov najmenej po dobu poskytovanej záruky. Servisné stredisko dodávateľa 
musí byť na území Bratislavy s dostupnosťou do 24 hodín od nahlásenia porucha/havárie.

Cena za tovar je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. 
dohodou zmluvných strán.

Cenou za tovar sa rozumie cena, vrátane obalu, DPH a dopravy do miesta plnenia určeného objednávateľom a vrátane 
ostatných nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR. Dohodnutá cena je maximálna a 
konečná. Cena tovaru zahŕňa aj inštalácie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu a záručný servis vrátane 
pravidelných prehliadok a kontrol podľa odporúčaní výrobcu.

Tovar sa bude považovať za dodaný, potvrdením dodacieho listu oprávneným zástupcom objednávateľa. Objednávateľ po 
vykonaní fyzickej kontroly tovaru, overení nepoškodenia tovaru, záručnej doby tovaru, označenia tovaru, súladu sortimentu 
dodaného tovaru so zmluvou, množstva tovaru, vzhľadových vlastností tovaru, potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru 
zistí nezrovnalosti - zrejmé chyby a vady tovaru, resp. jeho nesúlad s objednávkou, tovar neprevezme a vystaví protokol 
nezrovnalostí.

Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného 
stykuprostredníctvom finančných úradov zmluvných strán, po dodaní a prevzatí tovaru a podpísaní preberacieho protokolu 
oprávnenými zástupcami objednávateľa a dodávateľa na faktúru, ktorej splatnosť je stanovená na min. 60 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového 
dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti dodávateľovi na 
doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej 
faktúry objednávateľovi.

Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po dodaní tovaru, najneskôr však do piateho pracovného dňa mesiaca, nasledujúceho
po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný.

Dodávateľ do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy (vygenerovaním zmluvy funkcionalitami EKS) predloží 
objednávateľovi:

a.) typové označenie tovaru, výrobcu, zoznam predmetov v súprave, prospektový materiál k tovaru v slovenskom jazyku, resp.
českom jazyku, ktorý musí obsahovať popis technických vlastnosti, parametrov a hodnôt tovaru tak, aby na ich základe mohol 
objednávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých technických parametrov a požiadaviek kladených na predmet zákazky,

b) manuál (servisnú knižku) k tovaru v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku,

c) doklady a dokumenty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (COC
doklad o zhode s technickými špecifikáciami vozidla, platné osvedčenie o evidencii vozidla, doklad o spôsobilosti k premávke 
na pozemných komunikáciách) - predloží originál týchto dokladov alebo úradne overenú fotokópiu

d) aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien (ceny za jeden kus automobilu v požadovanom vyhotovení a s 
výbavou) v € bez DPH, sadzby DPH a cenu s DPH, vrátane záväznej doby dodania.

Nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej požiadavky na plnenie bude objednávateľ považovať za nesplnenie kvalifikačných, 
odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie zmluvných 
povinností dodávateľa a následné vypovedanie platnosti zmluvy, pričom objednávateľ: 1. ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah
v súlade s článkom 18.2 písm. a) OPET z dôvodu, že dodávateľ porušil svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto VZP 
podstatným spôsobom, 2. vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS.

Zmluvné strany sa v súlade s § 525 ods. 2 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení dohodli, že 
pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu dodávateľovi ako veriteľovi, dodávateľ nepostúpi tretej osobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas za objednávateľa je oprávnený vydať len 
jeho štatutárny orgán. Postúpenie pohľadávky dodávateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je 
neplatné.

Ostatné právne vzťahy, výslovne touto dohodou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
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Nebezpečenstvo škody na predmete zákazky prechádza na objednávateľa okamihom jeho protokolárneho prevzatia od 
dodávateľa.

Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania predmetu zákazky, t.j. odo dňa protokolárneho prevzatia predmetu zákazky. 
Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať predmet zákazky pre jeho vady, za ktoré zodpovedá 
dodávateľ. Objednávateľ je povinný oznámiť dodávateľovi vady na predmete zákazky bez zbytočného odkladu po tom, čo 
vady zistil.

Ak ide o odstrániteľnú vadu, ktorú je možné opravou alebo výmenou vadnej súčasti odstrániť, má objednávateľ právo na jej 
bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Záručná doba sa pri oprave predmetu zákazky automaticky predlžuje o dobu opravy, 
t.j. o dobu, po ktorú dodaný predmet zákazky nemohol byť riadne využívaný v súlade s účelom jeho využitia. Ak dôjde k 
výmene predmetu zákazky, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového predmetu zákazky. To isté platí, ak dôjde k
výmene súčiastky predmetu zákazky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Dodávateľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri dodávke osobného motorového vozidla 2 ks kľúčov, technický preukaz, 
návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, servisnú knižku, výbavu a príslušenstvo v rozsahu podľa opisného 
formulára, odsek technické vlastnosti a povinnú výbavu vozidla v zmysle platnej legislatívy SR.

Pred prevzatím motorového vozidla a podpísaním preberacieho a odovzdávacieho protokolu/dodacieho listu dodávateľ umožní
objednávateľovi vykonanie vizuálnej kontroly ponúkaného motorového vozidla, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti 
dodaného vozidla a vykonanie skúšobnej jazdy na území v okruhu minimálne do 10 km od miesta plnenia. Na účely vykonania
skúšobnej jazdy bude v nádrži dostatočné množstvo paliva, ktoré zabezpečí dodávateľ.

Dodávateľ dodá motorové vozidlo bez právnych vád, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu.

V prípade, ak bude zistené, že motorové vozidlo nezodpovedá požiadavkám opisného formulára, odsek technické vlastnosti, 
objednávateľ si vyhradzuje právo motorové vozidlo neprevziať, a to bez nároku na akúkoľvek finančnú náhradu za náklady 
spojené s jeho dodaním.

V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické vlastnosti odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný 
postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje ekvivalentné riešenie s 
technickými parametrami rovnakými alebo kvalitatívne lepšími ako je uvedené v popise technických vlastností tohto opisného 
formulára a s požadovanými príslušenstvom a výbavou.

V prípade ekvivalentného predmetu zákazky posudzuje splnenie ekvivalentnosti objednávateľ, a to na základe relevantných 
podkladov od dodávateľa, ktorý je povinný objednávateľovi riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia. V prípade, že 
nebude splnená podmienka ekvivalentnosti, je to dôvod na odstúpenie od zmluvy.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej vygenerovania systémo EKS a účinnosť dňom nasledujúcom po dnijej zverejnenia v 
Centrálnom registri zmlúv.

Po pripravení automobilov/automobilu k odovzdaniu/prevzatiu je dodávateľ povinný vyzvať objednávateľa na 
odovzdaie/prevzatie najneskoršie 3 dni vopred pred plánovaným dňom odovzdania/prevzatia.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Ulica: Pažítková 4

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.11.2021 00:00:00 - 17.12.2021 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000
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3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 14 989,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 17 987,01 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121052

V Bratislave, dňa 27.10.2021 15:08:00

Objednávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
AUTOPOLIS, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121052


Zákazka


Identifikátor Z202121052


Názov zákazky Osobné motorové vozidlo


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/314809


Dodávateľ


Obchodný názov AUTOPOLIS, a.s.


IČO 35728311


Sídlo Panónska cesta 32, Bratislava, 85104, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 27.10.2021 7:59:58


Hash obsahu návrhu plnenia v9GIAHsixlBI095F45wazHTjHobybeLoAuJ3xHWfrxM=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Hyundaii30 1,5 Dpi 81kW Family kombi M6.


Prílohy:
Vlastný návrh na plnene kritérií predmetu zákazky.pdf










Vlastný návrh na plnenie kritérií predmetu zákazky Z202121052



i30 1,5 Dpi 81kW Family kombi M6



Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne



Emisná norma norma EU 6 EU 6



Výkon motora kW 81 81



Zdvihový objem cm3 1495 1498



Manuálna prevodovka Stupne 6 6



Rázvor náprav mm 2600 2650



Dĺžka mm 4650 4585



Šírka mm 1800 1795



Výška mm 1500 1475



Svetlá ýška podvozku mm 140 140



Objem palivovej nádrže Liter 45 50



Objem batožinového priestoru v 



základom prevedení
Liter 600 602



Spotreba paliva kombinovaná l/100km 7 6,1



CO2 g/km 145 138



Počet miest na sedenie ks 5 5



Počet dverí ks 5 5



Hliníkové disky kolies Palec 15 16"



Stav áno



Palivo áno



Počet náprav / poháňaných áno



Brzdy áno



Karoséria áno



Stop Go systém áno



Antiblokovací systém ABS + BAS áno



Stabilizačný systém ESC áno



Asistent na rozjazd do kopca áno



Airbag vodiča a spolujazdca 



(vypínateľný)
áno



Predné bočné airbagy áno



Okenné airbagy vpredu a vzadu áno



Monitorovanie tlaku v pneumatikách 



TPMS
áno



Systém autonómneho núdzového 



brzdenia s ochranou chodcov FCA a 



systém varovania pred čelným 



nárazom FCW



áno



Systém na sledovanie únavy vodiča áno



Asistent udržiavania jazdy v jazdnom 



pruhu
áno



áno



áno



áno



áno



Eáno



áno



áno



áno



áno



áno



nové, nepoškodené



BA 95 B



2 /  1 predná náprava



predné a zadné kotúčové



combi



áno



Špecifikácia vozidla











Predné projektorové svetlomety so 



statickým prisvecovaním zákrut
áno



LED denné svetlá áno



Predné hmlové svetlomety áno



Elektrický posilňovač riadenia áno



Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant áno



Zadné sedadlá delené v pomere 3 : 2 áno



El. ovládanie predných/zadných okien áno



Elektricky 



ovládané/vyhrievané/vonkajšie spätné 



zrkadlá



áno



Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča áno



Centrálne zamykanie s diaľkovým 



ovládaním
áno



Manuálna klimatizácia automatická dvojzónová



Imobilizér áno



Parkovacie senzory vzadu áno



Palubný počítač áno



Tempomat áno



Autorádio s RDS áno



Ovládanie audiosystému na volante áno



USB, Bluetooth, digitálne rozhlasové 



vysielanie DAB
áno



Počet reproduktorov 6



Lakťová opierka vpredu s odkladacím 



priestorom
áno



Farba Amazon Gray Metallic



12V zásuvka v batožinovom priestore áno



5 rokov záruka bez obmedzenia počtu 



najazdených kilometrov
áno



5 rokov asistenčná služba áno



Dojazdové rezervné koleso áno



Povinná výbava vozidla (zdvihák, kľúč 



na kolesá, lano lekárnička, trojuholník 



...)



áno



AUTOPOLIS, a.s.



Panónska cesta 32, 851 04 Bratislava



bezpríplatková biela



áno



v cene



v cene



áno



áno



áno



áno



áno



áno



min. 4



áno



áno



áno



áno



áno



áno



áno



áno



áno



áno



áno



áno



áno



áno



áno
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