
Rámcová dohoda č. Z20228293_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: SLOVAKIA TRAVEL
Sídlo: Lamačská cesta 8, 83304 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 53667506
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: +421908727103

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: UNICAR, s.r.o.
Sídlo: ul. 1. Mája č 68/1848, 03101 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 36409022
DIČ: 2020128330
IČ DPH: SK 2020128330
Bankové spojenie: IBAN: SK9511000000002629714966
Telefón: +421905810292

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Osobné motorové vozidlo
Kľúčové slová: Osobné motorové vozidlo
CPV: 34110000-1 - Osobné automobily
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Osobné motorové vozidlo

2. Prihlásenie nového motorového vozidla

Položka č. 1: Osobné motorové vozidlo

Funkcia

Nákup nových nepoužívaných osobných  motorových vozidiel na prepravu osôb a batožiny, vrátané doručenia na adresu 
objednávateľa

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Nové motorové vozidlo ks 4

Miesta na sedenie počet 5

Zdvihový objem motora cm3 999 1500

Výkon kW 50 121

Emisná norma EURO EURO 6D - 
FULL

Airbag ks 6

Pneumatiky " 185/65 R15 205/60 R16

Rázvor vozidla mm 2500 2700

Maximálna rýchlosť km/h 150 200

Objem palivovej nádrže liter 40 60

Strana 1 z 5 



Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Farba ľubovoľná - preferovaná biela

Palivo benzín

ABS áno

ESP áno

Bluetooth áno

Imobilizér áno

 Tónované sklá áno

USB áno

Automatická resp. manuálna klimatizácia áno

Elektricky ovládané okná vpredu áno

Výškovo nastaviteľný volant áno

Delené zadné sedadlá áno

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním áno

Parkovacie senzory áno

Dažďový senzor áno

Systém kontroly tlaku v pneumatikách áno

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča áno

Brzdový asistent áno

LED denné a stretávacie svetlomety áno

Zásuvka na 12 V áno

Otáčkomer áno

Predné hmlové svetlomety áno

Prevodovka automatická resp. manuálna

Karoséria hatchback, sedan, kombi

Pneumatiky celoročné

Položka č. 2: Prihlásenie nového motorového vozidla

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s 
evidenčným číslom pri zápise motorového vozidla - za 
jedno motorové vozidlo

ks 4

Sadzba poplatku podľa § 7 zákona č. 145/1995 Z.z. - 
podľa výkonu motora v kW  - za jedno motorové vozidlo ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ musí byť autorizovaným predajcom dodávaného typu predmetu tejto zmluvy.

Dodávateľ je povinný dodať predmet zákazky - motorové vozidlo v požadovanej kvalite, s požadovanými technickými a 
funkčnými parametrami a súvisiacim príslušenstvom a službami v stanovenej lehote.

Dodávateľ je povinný dodať predmet zákazky - vrátane dopravy na miesto plnenia - do sídla objednávateľa.

Dodávateľ je povinný poskytnúť zaškolenie max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.

Cena vozidla musí byť stanovená vrátane cla, dovoznej prirážky, vykonania predpredajného servisu a dopravy na miesto 
plnenia, prvého zápisu držiteľa motorového vozidla, prípadných ďalších obstarávacích nákladov známych v čase predloženia 
ponuky.
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Platobné podmienky - podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny za predmet plnenia bude faktúra vystavená Dodávateľom. 
Dodávateľovi vznikne právo na vystavenie faktúry dňom riadneho a včasného dodania predmetu plnenia po podpise 
preberacieho protokolu alebo dodacieho listu poverenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Platba sa uskutoční bezhotovostným prevodom po riadnom doručení faktúry.

Zmluvná záruka 2 roky.

Dodanie prvého požadovaného motorového vozidla najneskôr do 30 dní odo dňa odoslania objednávky. Dodanie ostatných 
motorových vozidiel bude uskutočňované na základe čiastkových objednávok s lehotou dodania do 60 dní odo dňa doručenia 
objednávky alebo podľa dohody oboch zmluvných strán.

Pre ekvivalent sú všetky zadané technické parametre a požiadavky považované za minimálne pokiaľ nie je uvedené inak. 
Dodávateľ je oprávnený dodať ekvivalent vozidla s rovnakými a lepšími technickými parametrami a s požadovaným 
príslušenstvom a výbavou.

Dodávateľ doručí objednávateľovi (elektronicky - email) do 2 pracovných dní odo dňa účinnostia zmluvy: a) údaje týkajúce sa 
obchodnej značky a typu ponúkaného tovaru, b) priezvisko a kontaktné údaje osoby zodpovednej za odovzdanie tovaru, ktorý 
je predmetom zmluvy, c) cenu tovaru v členení: c1) ak je platcom DPH: cena tovaru bez DPH, sadzba a výška DPH, cena 
tovaru vrátane DPH, c2) ak nie je platcom DPH: cena tovaru celkom

Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy, ak predmet zmluvy nezodpovedá a nezhoduje sa s predloženým 
návrhom na plnenie kritérií, ponukou dodávateľa a technickou špecifikáciou, alebo ak sa pri odskúšaní prevádzkyschopnosti 
vozidla zistí vada.

Nesplnenie akejkoľvek zadanej technickej špecifikácie predmetu zákazky, alebo nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a 
požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré oprávňuje objednávateľa 
odstúpiť od zmluvy.

Objednávateľ požaduje nové nejazdené motorové vozidlo (max.50km), minimálny rok výroby 2021

Predmet zmluvy (vrátane všetkých súčastí) musí byť originál, nový, nepoužívaný, nevystavovaný, neopravovaný.

Ľahká dostupnosť servisnej siete (servis do 20km od Bratislavy).

Súčasťou dodávky je odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného tovaru. Dodávateľ spolu s dodaným plnením 
dodá TP, návod na obsluhu v SK/CZ, servisnú knižku , minimálne 2 kľúče, povinnú výbavu vozidla v zmysle zákona č. 
106//2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

Dodávateľ dodá vozidlo, ktoré bude prihlásené na miestne príslušnom orgáne Policajného zboru podľa sídla objednávateľa a 
na meno objednávateľa.

Objednávateľ neposkytuje preddavok na predmet plnenia.

Motorové vozidlo bude dodané objednávateľovi na celoročných pneumatikách a bude spôsobilé na prevádzku na cestných 
komunikáciach.

Objednávateľ požaduje, aby všetky motorové vozidlá boli rovnakého typu (obchodný názov), typ karosérie a výbava sa môže 
líšiť.

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

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

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. Splatnosť faktúry je 30 dní odo 
dňa riadneho doručenia faktúry Objednávateľovi v listinnej podobe na adresu jeho sídla alebo v elektronickej podobe na 
e-mailovú adresu: faktury@slovakia.travel vo formáte PDF. Súčasťou faktúry bude preberací protokol alebo dodací list 
podpísaný poverenými zástupcami objednávateľa a dodávateľa.

V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade s dohodnutými zmluvnými 
podmienkami, má Objednávateľ právo vrátiť faktúru Dodávateľovi na prepracovanie alebo doplnenie. Nová lehota splatnosti 
začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry Objednávateľovi.

Dodávateľ je oprávnený fakturovať len skutočne dodaný predmet zmluvy.

Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy žiadny preddavok. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom 
odpísania sumy z bankového účtu objednávateľa.

Riadne a včas dodaný predmet zmluvy, vrátane Osvedčení o evidencii motorových vozidiel (technické preukazy), bude 
kupujúcemu odovzdaný na základe preberacieho protokolu, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
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Vlastnícke právo k predmetu kúpy nadobudne objednávateľ dňom jeho prevzatia od dodávateľa t.j. dňom uvedeným v 
príslušnom preberacom protokole . Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho dňom ich prevzatia 
od dodávateľa.

Ak sa v priebehu záručnej doby vyskytne na predmete kúpy akákoľvek vada, predávajúci je povinný takúto vadu odstrániť 
bezplatne. Reklamáciu je objednávateľ oprávnený uplatniť priamo u dodávateľa alebo prostredníctvom siete autorizovaných 
predajcov podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a záručných podmienok výrobcu predmetu kúpy.

Na základe Nariadenia vlády SR č. 419/2014 o limitoch výdavkov na obstaranie osobných automobilov štátnymi rozpočtovými 
organizáciami a štátnymi príspevkovými organizáciami, cena na jedno motorové vozidlo nesmie presiahnuť 14 400€ s DPH.

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
Obec: Bratislava
Ulica: Lamačská cesta 4256/8

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 48 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 57 600,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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.
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5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228293

V Bratislave, dňa 05.08.2022 11:42:03

Objednávateľ:
SLOVAKIA TRAVEL
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
UNICAR, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20228293


Zákazka


Identifikátor Z20228293


Názov zákazky Osobné motorové vozidlo


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/327391


Dodávateľ


Obchodný názov UNICAR, s.r.o.


IČO 36409022


Sídlo ul. 1. Mája č 68/1848, Liptovský Mikuláš, 03101, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 5.8.2022 5:20:59


Hash obsahu návrhu plnenia RIPiM6fAax+Yr8+xjsmoOj84/3LM7gQntVMvmPxVTj8=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
SPECIFIKACIA.PDF










UNICAR, s.r.o.
Ul. 1.Mája 68/1848, 031 01 Liptovský Mikuláš



www.unicar.sk



36409022IČO 044/ 55 22 165 unicar@unicar.sk



http://



ďakujeme  za  Váš záujem  o  značku  CITROËN. Je pre nás potešením ponúknuť Vám túto cenovú
ponuku, ktorú sme pre Vás pripravili na základe Vašich požiadaviek. Ak sa Vaše požiadavky zmenili,
sme  pripravení  v  prípade potreby  aktualizovať cenovú ponuku podľa  Vašich nových  požiadaviek.



Vážený pán Zákazník,



CENOVÁ PONUKA č. UNIKCN22311/1



Dátum vypracovania 05.08.2022



Dátum platnosti 31.08.2022



Meno predajcu



tel. predajcu



e-mail predajcu



Buday Vladislav



buday@unicar.sk



tel. klienta 0958158158



e-mail klienta zakaznik@zakaznik.com



Adresa / Sídlo 
Ulica, číslo, PSČ, obec



Zákaznícka
031 01 Liptovský Mikuláš 1



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA



Meno klienta Zákazník Zákazník



CITROËN Nová C3 C-SERIES PureTech 83k S&S



Palivo BENZÍN
Prevodovka 5-st. manuálna
Výkon 61(83)5750
Krútiaci moment 118/2751
Objem nádrže 45
Kombinovaná spotreba 4,2-4,3
Objem batožinového priestoru 300
Emisie 96-98
Dĺžka 3996
Šírka 1749
Výška 1474/1



Čalúnenie Látka Mica GreyFarba Biela BANQUISE



SÉRIOVÁ VÝBAVA
3-bodové bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách, vpredu s pyrotechnickými predpínačom a obmedz / ABS + REF (rozdeľovač brzdného účinku) / AFU
(podpora brzdenia v núdzovej situácii) / Airbag vodiča a airbag spolujazdca s možnosťou deaktivácie / Airbump / Akustická a vizuálna signalizácia
odopnutého bezpečnostnéhopásu vodiča / Asistent rozjazdu do kopca / Audiosystém RCCA2 DAB so 7" multifunkčným farebným dotykovýmdisplejom,
Mirror Screen, 6 reprod / Automatická klimatizácia / Automatické spustenie výstražných svetiel pri prudkom brzdení / Automatické uzamknutie dverí a
batožinového priestoru pri rozjazde / Bezpečnostné úchyty ISOFIX na upevnenie detskej sedačky na zadných bočných sedadlách / Centrálne zamykanie /
Coffee Break Alert (upozornenie na možú únavu vodiča po 2 hodinách neprerušenej jazdy) / Dažďový a svetelný senzor (automatické stierače a
svetlomety) / Delené operadlo zadného sedadla v pomere 1/3 - 2/3 / ECO LED svetlomety / ESP + ASR (elektronický stabilizačný program  a
protipreklzový systém) / Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá / Elektricky ovládané predné okná / Elektricky sklopné vonkajšie spätné
zrkadlá / Indikátor zmeny prevodového stupňa + impulzné ovládanie smerových svetiel / Kryt batožinového priestoru / Kryty spätných zrkadiel v laku
čierna Perla Nera / Kľučky dverí vo farbe karosérie / Nepriama detekcia podhustenia pneumatík / Oceľové disky kolies 16'' s krytmi 3D Steel&Style /
Odkladacie a úložné priestory v predných a zadných dverách,centrálnom paneli palubnej dosky / Osvetlenie interiéru, osvetlenie batožinového priestoru
/ Pack Color BRONZE / Palubná doska s bielym prešívaním a chrómovým pásikom / Palubný počítač / Plastové ochranné nadblatníky / Predné svetlomety
do hmly / Prídavné LED-diódové denné svetlomety / Stierač zadného okna / Systém na informovanie vodiča na združenom prístroji o max.povolenej
rýchlosti / Systém upozornenia na nechcené prekročenie jazdného pruhu / Tempomat s obmedzovačom rýchlosti / Tónované sklá / Výškovo a pozdĺžne
nastaviteľný volant / Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča / Zadné svetlá s 3D efektom / Zásuvka 12 V
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CENOVÁ PONUKA č. UNIKCN22311/1



ZÁKLADNÁ CENNÍKOVÁ CENA 14 690,00€



CENNÍKOVÁ CENA VOZIDLA S PRIPLATKOVOU VÝBAVOU 14 690,00€



- 856,00€ZĽava súťaž



PRÍSLUŠENSTVO



00 Cúvací senzor 160,00€
00 Celorocné pneumatiky 300,00€
00 PZV + taška 40,00€
00 Prihlásenie nvozidla na DI 66,00€



14 400,00€
12 000,00€



PREDPOKLADANÝ DÁTUM DODANIA VOZIDLA



VÝSLEDNÁ CENOVÁ PONUKA
VÝSLEDNÁ CENA BEZ DPH



ROZMERY
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CENOVÁ PONUKA č. UNIKCN22311/1



>



Budeme potešení, keď sa aj Vy stanete súčasťou rodiny Citroën.
S úctou



UNICAR, s.r.o.
AUTORIZOVANÝ PREDAJCA CITROËN



Ešte raz Vám ďakujeme za záujem o značku CITROËN a dúfame, že táto cenová ponuka naplnila Vaše očakávania. Náš predajca Vás bude opätovne
kontaktovať najneskôr do 5 pracovných dní od odoslania tejto cenovej ponuky.
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Cenová ponuka predstavuje návrh za začatie rokovania o uzavretí kúpnej zmluvy. Na platné uzavretie kúpnej zmluvy sa vyžaduje úplná dohoda zmluvných strán
o všetkých náležitostiach, ktorá bude vyhotovená a podpísaná zmluvnými stranami na príslušnom formulári autorizovaného predajcu. Cenová ponuka obsahuje iba
základné informácie o vozidle a to podľa stavu platnému ku dňu vypracovania cenovej ponuky. Obrázky použité v cenovej ponuke sú iba ilustračné. Úplné informácie
o vozidle a podmienkach kúpnej zmluvy Vám poskytne autorizovaný predajca.



Táto ponuka nového vozidla bola vystavená autorizovaným predajcom nových vozidiel značky Citroën pre hore uvedeného odberateľa, ktorý je potenciálny záujemca o
zakúpenie nového vozidla značky Citroën pre svoju vlastnú potrebu.
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