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KÚPNA ZMLUVA 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

(ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) 

(ďalej aj ako „Zmluva“) 

 

 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Kupujúci:  

 

Názov:    Mesto Dunajská Streda 

Sídlo:      Hlavná 50/16,  929 01  Dunajská Streda 

Štatutárny zástupca:  JUDr. Zoltán Hájos - Primátor 

IČO:     00305383 

DIČ:     2021129968 

IČ DPH:   nie je platiteľom 

Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 

číslo účtu v tvare IBAN: SK17 7500 0000 0003 0281 2303 

 

a 

 

1.2 Predávajúci: 

Obchodné meno:  Mobility & Innovation Production s. r. o. 

Sídlo:    Orechová Potôň 800, 930 02 Orechová Potôň 

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 

49540/T 

Zastúpený:   Rudolf Hrubý, Ing. Pavel Čulík 

IČO:      53 422 635 

IČ DPH:   SK2121380712 

DIČ:     2121380712 

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a. s. 

Tel.:      +421 915 364 842 

Email:    office@mobility-innovation.sk 

Zástupca vo veciach technických: János Onódi 

(ďalej aj ako „Predávajúci“) 

 

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
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Čl. II 

PREAMBULA 

 

2.1 Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy je ponuka Predávajúceho zo dňa 

23.11.2022., predložená v procese verejného obstarávania  s názvom:  

„eAutobusy pre verejnú osobnú dopravu v Dunajskej Strede“, Vestník verejného obstarávania, 

č. 217/2022 zo dňa 06.10.2022. pod značkou 42692 - MST. 

 

Čl. III 

PREDMET ZMLUVY 

 

3.1 Predmetom Zmluvy je dodanie strojov a to v rozsahu špecifikácie a cenovej ponuky uvedenej 

vo verejnom obstarávaní: „eAutobusy pre verejnú osobnú dopravu v Dunajskej Strede“ (ďalej 

aj ako „predmet Zmluvy“) a prevedenie vlastníckeho práva na Kupujúceho. 

3.2 Podrobná špecifikácia predmetu Zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1.  tejto Zmluvy. 

3.3 Súčasťou dodania premetu Zmluvy je: 

 3.3.1 doprava predmetu Zmluvy na miesto dodania do sídla Kupujúceho; 

 3.3.2 dodanie potvrdení o schválení predmetu Zmluvy na prevádzku v premávke na 

pozemných komunikáciách;  

3.3.3 dodanie dokladov v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, ktoré sú 

potrebné pre prevádzkovanie týchto vozidiel v čase ich dodávky, vrátane osvedčení 

o evidencii vozidla časť II. každého dodaného Autobusu a záručných listov;  

3.3.4 dodanie návodu k obsluhe, údržbe a oprave Autobusu pre vodiča v tlačenej podobe a 

pre každý Autobus, 1x elektronicky v slovenskom alebo českom jazyku na voľne 

kopírovateľnom nosiči a naviac 5 x v papierovej podobe, pričom návod na obsluhu, údržbu a 

opravu musí obsahovať aj vyhodnotenie bezpečnostných rizík a opatrenia, prevenciu a 

odporúčané ochranné pracovné pomôcky; 

3.3.5 predloženie zoznamu všetkých potrebných školení pre zamestnancov servisu (údržba 

a opravy) a vodičov, nevyhnutných pre správnu obsluhu a údržbu vrátane zaškolenia 

personálu Kupujúceho (pracovníci údržby a vodiči) v potrebnom rozsahu min. 2 hod. tak, aby 

mohol Kupujúci Predmet Zmluvy nasadiť do prevádzky a vykonávať jeho plnohodnotnú 

údržbu počas jeho technickej životnosti vrátane zaškolenia zamestnancov Kupujúceho;  

3.3.6 dodanie kompletnej technickej dokumentácie, vrátane karosárskej a elektrickej časti 

dodaných Autobusov, podľa skutočného vyhotovenia;  

3.3.7 dodanie katalógu náhradných dielov s aktuálnymi objednávacími číslami minimálne v 

elektronickej forme, prípadne prístup k elektronickému katalógu náhradných dielov 

(slovenský alebo český jazyk) na serveri dodávateľa na obdobie desať (10) rokov, vrátane 

platnej aktualizácie katalógu na desať (10) rokov vrátane štyroch (4) licencií (t.j. 4 súčasných 

prístupov do katalógu náhradných dielov prístupného prostredníctvom internetu), ktorý 

Predávajúci Kupujúcemu dodá najneskôr pri dodaní prvého Autobusu; 

3.3.8 dodanie kompletného sortimentu špeciálnych (t.j. nie bežne dostupných) servisných 

prípravkov a náradia potrebného na zabezpečenie servisu, údržby a opráv mechanických, 

elektrických a elektronických častí všetkých Autobusov vrátane diagnostiky, t.j. diagnostický 

software vrátane licencií bezplatne aktualizovaný po dobu garantovanej technickej životnosti 

Autobusov a servisný notebook so základným softwérovým vybavením vrátane licencií spolu 



 

Mesto Dunajská Streda, 

Hlavná 50/16,  929 01  Dunajská Streda 

Predmet zákazky:  

„eAutobusy pre verejnú osobnú dopravu v Dunajskej 

Strede“ 

 

Súťažné podklady_návrh Kúpnej zmluvy          

  Strana 3 z 16 

s príslušenstvom pre elektrické a mechanické zariadenia, ktorý bude Kupujúcemu dodaný 

najneskôr pri dodaní prvého Autobusu a dodanie vnútorného vybavenia pre každý Autobus;  

3.3.9 podrobné dielenské príručky Predmetu Zmluvy, ktoré budú obsahovať:  

- obrázky mechanickej časti s uvedením zástavby zariadení s popisom nevyhnutným pre 

údržbu,  

- obvodové a zapojovacie schémy hlavných, pomocných a riadiacich obvodov všetkých 

napäťových sústav podľa skutočného vyhotovenia Autobusu, popis jednotlivých prístrojov 

nevyhnutných pre údržbu a opravy,  

- obrázky elektrických prístrojov s uvedením zástavby zariadení s popisom nevyhnutným pre 

údržbu a opravy, 

- kompletné schémy hydraulických a pneumatických rozvodov, v rozsahu nevyhnutnom pre 

údržbu a opravy; 

- vzorové technologické postupy a normy spotreby času; 

3.3.10 odporúčaný údržbový cyklus (interval čas – kilometre) vzhľadom na bezpečnú 

prevádzku a minimálne prevádzkové náklady. 

3.4 Celý predmet Zmluvy musí byť certifikovaný v súlade s platnou legislatívou EU a SR. 

3.5 Vlastnícke právo k predmetu Zmluvy alebo jeho časti prechádza na Kupujúceho dňom 

podpísania preberacieho protokolu. 

3.6 Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom dodávaného predmetu Zmluvy, resp. je plne oprávnený 

na predaj podľa tejto Zmluvy ako aj na prevedenie vlastníctva k predmetu Zmluvy na Kupujúceho. 

Predávajúci vyhlasuje, že predmet Zmluvy nie je predmetom záložného práva, neviaznu na ňom 

žiadne ťarchy a ani iné vecné bremená, resp. iné práva tretích osôb. 

3.7 Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu najneskôr v deň dodania predmetu Zmluvy 

Certifikát konformity COC vystavený výrobcom v slovenskom jazyku, českom jazyku alebo 

anglickom jazyku. V prípade predloženia tohto dokladu v inom cudzom jazyku je uchádzač povinný 

predložiť aj úradný preklad do slovenského, českého alebo anglického jazyka.  

3.8 Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu najneskôr v deň dodania predmetu Zmluvy 

zoznam autorizovaných servisných stredísk, ktorých služby Predávajúci využije na záručný servis 

predmetu Zmluvy. 

3.9 Predávajúci je povinný najneskôr v deň dodania predmetu Zmluvy  predložiť Kupujúcemu 

Rozhodnutie o typovom schválení výrobkov na premávku po pozemných komunikáciách v SR 

vydané MDVRR SR podľa zákona NR SR č. 725/2004 Z.z., na dodávaný tovar, pokiaľ dodávaný 

tovar podlieha tomuto schváleniu. K dodávaným tovarom, ktoré nepodliehajú schváleniu výrobkov 

na premávku po pozemných komunikáciách v SR podľa zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. Predávajúci 

doloží čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti. 

3.10 Predávajúci je povinný najneskôr v deň dodania predmetu Zmluvy predložiť Kupujúcemu 

Výrobcom resp. Zástupcom výrobcu predmetu Zmluvy vyhotovenú písomnú dokumentáciu 

potvrdzujúcu parametre dodávanej značky a typu podľa typového schválenia strojov  resp. schválenia 

technickej spôsobilosti strojov v rozsahu údajov zapisovaných do Osvedčenia o evidencii časť II., 

tzn. základný technický opis, ktorý je prílohou Rozhodnutia o schválení výrobku podľa zákona NR 

SR č. 725/2004 Z.z., ak ponúkaný tovar podlieha tomuto schváleniu. 
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Čl. IV 

TERMÍN A MIESTO DODANIA 

 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci dodá predmet Zmluvy na základe výzvy Kupujúceho 

potom ako nadobudne táto Zmluva účinnosť. Kupujúci je povinný vyzvať Predávajúceho na dodanie 

predmetu Zmluvy v zmysle bodu 4.2 a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy.  

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci najneskôr do 6 mesiacov od zaslania výzvy 

Kupujúceho dodá celý predmet Zmluvy v rozsahu uvedenom v čl. III tejto Zmluvy, t.j. spolu so 

všetkými jeho súčasťami. 

4.3 Miestom dodania predmetu Zmluvy je sídlo Kupujúceho. 

4.4 Predávajúci je povinný umiestniť predmet Zmluvy podľa požiadaviek Kupujúceho a to 

v zmysle bodu 4.4 tejto Zmluvy. Za týmto účelom Predávajúci vyhlasuje, že sa oboznámi s miestom 

umiestnenia predmetu Zmluvy v primeranom predstihu tak, aby v čase umiestnenia predmetu 

Zmluvy nenastali prestoje, pričom mu Kupujúci v tejto súvislosti poskytne potrebnú súčinnosť. 

4.5 Predávajúci je povinný oznámiť Kupujúcemu najneskôr osem (8) pracovných dní pred dodaním 

predmetu Zmluvy alebo jeho časti presný dátum a čas dodania. Predávajúci oznámi dátum a čas 

dodania písomne tak, aby doručením oznámenia Kupujúcemu bola zachovaná lehota podľa 

predchádzajúcej vety. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, predmet Zmluvy musí byť dodaný 

naraz s celým príslušenstvom (súčasťami). 

 

Čl. V 

KÚPNA CENA 

 

5.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane všetkých jeho súčastí podľa čl. III tejto Zmluvy je  

stanovená dohodou Zmluvných strán vo výške :     

 5.1.1  Cena bez DPH  762.492,00 Euro 

 5.1.2  20 % DPH  152.498,40 Euro 

 5.1.2  Celková cena s DPH 914.990,40 Euro 

5.2 Podrobná cenová špecifikácia autobus Mobility 080 ES tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 

5.3 Kúpna cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky č. 

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

5.4 Kúpna cena zahŕňa všetky náklady Predávajúceho potrebné na dodanie predmetu zmluvy na 

miesto umiestnenia v rozsahu uvedenom v čl. III tejto Zmluvy . 

5.5 Kúpna cena je nemenná počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. 

5.6 Predávajúci  týmto potvrdzuje, že pri realizácii predmetu Zmluvy budú dodržané hodnoty 

kritérií č. 2 a č.3 uvedené v ponuke Predávajúceho ako uchádzača vo verejnom obstarávaní a to: 

5.6.1 Kritérium: spotreba elektrickej energie v kWh/1km  

Spotreba elektrickej energie v kWh/1km Hodnota  

0,61 kWh/km 

pričom Kupujúci akceptuje v rámci prevádzky odchýlku +/- 0,1 kWh/1 km 

 

 

 

5.6.2 Kritérium: koeficient zaťaženia vozovky podľa maximálneho počtu prepravených osôb 
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Koeficient zaťaženia vozovky podľa 

maximálneho počtu prepravených osôb 

Hodnota  

191,67 kg 

 

      

Čl. VI 

PLATOBNÉ PODMIENKY, ZAPOČÍTANIE, POSTÚPENIE 

 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu za predmet Zmluvy 

na základe faktúry vystavenej Predávajúcim. 

6.2 Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru za dodanie predmetu Zmluvy po dodaní celého 

predmetu Zmluvy a zaškolení obsluhy v zmysle bodu 3.3.5. Podmienkou vystavenia faktúry je: 

 6.2.1  dodací list o dodaní predmetu Zmluvy potvrdený Kupujúcim. Z potvrdenia musí byť 

jednoznačne preukázané: dátum dodania/prevzatia, miesto dodania, meno a priezvisko 

zástupcu Kupujúceho, ktorý predmet Zmluvy preberal, podpis zástupcu Kupujúceho, 

číslo OP zástupcu Kupujúceho a slovné vyjadrenie zástupcu Kupujúceho, že predmet 

Zmluvy bol dodaný kompletný, so všetkými potrebnými dokladmi v zmysle bodov 

3.3.3, 3.3.4,3.3.6,3.3.7,3.3.8,3.3.9,3.3.10,3.7,3.8,3.9,3.10 tejto Zmluvy, 

 6.2.2 písomný záznam o zaškolení obsluhy v zmysle bodu 3.3.5. Záznam musí obsahovať 

minimálne dátum zaškolenia obsluhy, menný zoznam účastníkov zaškolenia, predmet 

zaškolenia, podpis účastníkov zaškolenia potvrdzujúci účasť na zaškolení a meno 

a podpis osoby, ktorá zaškolenie vykonala.  

6.3 Predávajúci je povinný vystaviť faktúru najneskôr v lehote pätnásť (15) dní odo dňa splnenia 

všetkých podmienok na jej vystavenie a neodkladne doručiť Kupujúcemu. 

6.4 Splatnosť vystavenej faktúry je šesťdesiat (60) dní od jej preukázateľného doručenia 

Kupujúcemu. 

6.5 DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase fakturácie. 

6.6 Faktúra predložená Predávajúcim  musí spĺňať náležitosti daňového dokladu a musí byť 

vyhotovená v súlade so zákonom NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.  

6.7 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované zákonom NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani 

z pridanej hodnoty alebo stanovené náležitosti nebudú uvedené správne v súlade s platnou 

legislatívou alebo údaje vo faktúre alebo jej prílohy nebudú v súlade s podmienkami dohodnutými v 

tejto Zmluve, je Kupujúci oprávnený faktúru vrátiť Predávajúcemu bez zaplatenia. V takom prípade 

prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. Kupujúci je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová 

lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa 

požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a Zmluvy. 

6.8 Predávajúci bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho nie je oprávnený postúpiť, 

ani inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu z tejto Zmluvy. 

6.9 Predávajúci nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči 

Kupujúcemu. 

 

 

 

6.10  Zmluvné strany berú na vedomie, že po nadobudnutí účinnosti osobitného všeobecne 

záväzného právneho predpisu vydaného v budúcnosti Ministerstvom financií SR upravujúcim 



 

Mesto Dunajská Streda, 

Hlavná 50/16,  929 01  Dunajská Streda 

Predmet zákazky:  

„eAutobusy pre verejnú osobnú dopravu v Dunajskej 

Strede“ 

 

Súťažné podklady_návrh Kúpnej zmluvy          

  Strana 6 z 16 

podrobnosti zaručenej elektronickej fakturácie, budú povinní pri fakturácii a prijímaní faktúr 

postupovať podľa ustanovení zákona NR SR  č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a 

centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov. 

 

Čl. VII 

DODANIE A ODOVZDANIE PREDMETU ZMLUVY 

 

7.1 Predmet Zmluvy alebo každá jeho súčasť musí byť dodaný ako nový dopravný prostriedok.  

V zmysle § 11 ods. 12 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa vozidlo 

považuje za nové:  

Novým dopravným prostriedkom na účely tohto zákona je  a) pozemné motorové vozidlo podľa 

odseku 11 písm. a), ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo v čase jeho dodania neuplynulo 

šesť mesiacov od jeho prvého uvedenia do prevádzky. 

7.2 Nebezpečenstvo škody na predmete Zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na 

dodanie predmetu Zmluvy znáša Predávajúci až do času písomného prevzatia predmetu Zmluvy 

Kupujúcim na základe protokolu o prevzatí predmetu Zmluvy bez vád. 

7.3 Predávajúci sa zaväzuje pri výkone svojej činnosti postupovať s maximálnou zodpovednosťou 

a odbornou starostlivosťou, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle platných 

právnych predpisov. 

 

Čl. VIII 

ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

8.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet Zmluvy je v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a že 

počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve a bude ho možné použiť na 

skonštruovaný účel. 

8.2 Záruka sa vzťahuje na predmet Zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu  

Zmluvy Kupujúcim v zmysle dokumentov, ktoré mu Predávajúci odovzdá (záručné listy, pasporty, 

návody,...). Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia predmetu Zmluvy, resp. 

poškodenia živelnou pohromou. 

8.3 Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Kupujúcemu tovar podľa tejto zmluvy riadne a včas, 

v dohodnutom vyhotovení, množstve, akosti, kvalite a termíne, v súlade s podmienkami tejto zmluvy 

a príslušnej čiastkovej zmluvy. V opačnom prípade má dodaný tovar vady. Za vady tovaru sa 

považuje aj dodanie iného tovaru, než určuje zmluva, ako aj chýbajúce, neúplné alebo inak vadné 

doklady alebo príslušenstvo potrebné na užívanie tovaru, prípadne chýbajúca, neúplná alebo inak 

vadná výbava k tovaru. Za vady sa považujú aj právne vady tovaru. Pokiaľ nie je v tejto zmluve 

dohodnuté inak, uplatnia sa na zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru ustanovenia § 422 a nasl. 

Obchodného zákonníka.  

8.4 Predávajúci sa zaväzuje, že asistenčné a servisné služby podľa tejto zmluvy bude poskytovať 

Kupujúcemu riadne a včas, profesionálne, s náležitou odbornou starostlivosťou, v rozsahu 

a termínoch dohodnutých touto zmluvou a/alebo príslušnou čiastkovou zmluvou, a že tieto služby 

budú poskytované v maximálnej možnej miere účelne a hospodárne s ohľadom na záujmy 

Kupujúceho, v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi 
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predpismi, príslušnými technickými normami,  a odporúčaniami výrobcov jednotlivých 

komponentov, v kvalite zodpovedajúcej zabezpečeniu kontinuálnej a plnej funkčnosti a bezpečnej 

prevádzky dodaného autobusu a jeho príslušenstva. Inak sa má za to, že služby boli poskytnuté vadne 

a zakladá oprávnenie Kupujúceho na uplatnenie reklamácie poskytnutých služieb. Podmienky 

týkajúce sa zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru a uplatnenia nárokov z vád podľa tohto 

článku zmluvy sa budú primerane aplikovať aj na zodpovednosť Predávajúceho za vady asistenčných 

a servisných služieb poskytovaných na základe tejto zmluvy. 

8.5 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar v čase jeho odovzdania a prevzatia, aj  

keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci takisto zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorá 

vznikne na tovare po jeho odovzdaní a prevzatí, ak je spôsobená porušením povinností 

Predávajúceho. Predávajúci zároveň zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare alebo sa stanú 

zjavnými na tovare, alebo jeho jednotlivých komponentoch v dohodnutej (Predávajúcim 

deklarovanej) záručnej dobe.   

8.6 Zárukou za akosť tovaru preberá Predávajúci záväzok, že dodaný tovar, alebo jeho jednotlivé 

komponenty, bude po dohodnutú záručnú dobu spôsobilé na použitie na dohodnutý alebo obvyklý 

účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti. Predávajúci týmto preberá záväzok zo 

záruky za akosť dodaného tovaru a jeho jednotlivých komponentov, pričom sa zmluvné strany 

dohodli, že dĺžka záručnej doby je nasledovná: 

8.6.1 záručná doba na celé vozidlo je minimálne 24 mesiacov, 

8.6.3 záručná doba na lak vozidla je minimálne 60 mesiacov, 

8.6.3 záručná doba na karosériu vozidla (korózne prehrdzavenie) je minimálne 120 

mesiacov,  

8.6.4 záručná doba na nápravu vozidla je minimálne 60 mesiacov, 

pokiaľ Predávajúci v záručnom vyhlásení nedeklaruje dlhšiu záručnú dobu. Pokiaľ Predávajúci 

v záručnom vyhlásení deklaruje dlhšiu záručnú dobu, ako je uvedená v tomto bode zmluvy, platí táto 

dlhšia záručná doba uvedená v záručnom vyhlásení. V opačnom prípade platí záručná doba 

dohodnutá v tomto bode zmluvy. Záručná doba  začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania 

a prevzatia tovaru. 

8.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci poskytuje na ním dodané služby záruku v trvaní 

dvanásť (12) mesiacov odo dňa podpisu Záznamu o servise podľa čl. VIII bodu 8.6 tejto zmluvy. Na 

dodané nové náhradné diely alebo materiály poskytuje Predávajúci záruku minimálne 24 mesiacov 

odo dňa ich montáže alebo nainštalovania do autobusu alebo záručnú dobu podľa záručných 

podmienok výrobcu, ktoré Predávajúci potvrdí v Zázname o servise podľa čl. VIII bodu 6 tejto 

zmluvy. V prípade, ak výrobca poskytuje na dodaný náhradný diel dlhšiu záruku ako 24 mesiacov, 

Predávajúci je vždy povinný poskytnúť Kupujúcemu záruku v dĺžke garantovanej výrobcom. 

8.8 Kupujúci je povinný informovať Predávajúceho o zistených vadách dodaného tovaru (alebo 

poskytnutých služieb) bez zbytočného odkladu po tom, čo Kupujúci vady zistil, a to formou 

reklamácie. Reklamácia vád musí byť vykonaná písomne v listinnej alebo elektronickej forme a musí 

byť doručená Predávajúcemu. 

8.9 V prípade, ak má tovar vady, je Kupujúci oprávnený na základe svojho rozhodnutia uplatniť 

voči Predávajúcemu niektorý z nasledovných nárokov z vád: 

8.9.1 požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie 

chýbajúceho tovaru alebo chýbajúceho príslušenstva k tovaru alebo dodanie chýbajúcich 

dokladov k tovaru, alebo odstránenie právnych vád tovaru,  

8.9.2 požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, 
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8.9.3 požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo 

8.9.4 odstúpiť od zmluvy a/alebo príslušnej čiastkovej zmluvy.  

8.10 Všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s odstránením vád, znáša Predávajúci.  

8.11 Predávajúci sa zaväzuje začať s diagnostikou a odstraňovaním reklamovanej vady tovaru 

bezodkladne, najneskôr však do 48 hodín od uplatnenia reklamácie a odstrániť reklamovanú vadu 

bez zbytočného odkladu, najneskôr do 36 hodín od uplatnenia reklamácie, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú v konkrétnom prípade inak. Ustanovenie čl. I bod 13 tejto zmluvy tým nie je dotknuté. 

8.12 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 

ktorých popiera, odstránenie ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s 

odstránením takýchto vád, bude dohodnutá zmluvnými stranami. 

8.13 Predávajúci zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu asistenčné služby formou hotlink 0-24h v prvých 

24 mesiacov od odovzdania diela a zabezpečiť online diagnostiku. 

 

Čl. IX 

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA 

 

9.1 V prípade omeškania Predávajúceho s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne si 

môže Kupujúci uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny s DPH  za každý 

aj začatý deň omeškania.  

9.2 V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, si Predávajúci môže 

uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

9.3 V prípade nedodania dokladov v zmysle článku III body 3.3.3, 3.3.4, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 

3.3.10, 3.7, 3.8, 3.9 a 3.10 uhradí Predávajúci Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR 

za každý aj začatý deň omeškania sa so splnením tejto povinnosti Kupujúcemu a to pre každý doklad 

samostatne. 

9.4 V prípade nedodržania povinností v zmysle článku XII, je Predávajúci povinný uhradiť 

Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania sa so splnením 

tejto povinnosti Kupujúcemu a to pre každú jednu povinnosť (relevantnú pre Predávajúceho) uvedenú 

v tomto článku. 

9.5 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží hodnoty jednotlivých kritérií uvedené v bode 5.6.1 a v bode 

5.6.2 je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% kúpnej ceny s DPH 

uvedenej v bode 5.1 tejto Zmluvy, za každé nedodržané kritérium. 

 

Čl. X 

OSOBITNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

10.1 Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď si písomne oznámiť závažné skutočnosti, ktoré nastali po 

podpise Zmluvy a súvisia s predmetom Zmluvy. 

10.2 Predávajúci berie na vedomie, že časť finančných prostriedkov na zaplatenie kúpnej ceny bude 

poskytnutá z verejných zdrojov (najmä Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky) 

a preto pri nakladaní s týmito prostriedkami je spojený osobitný právny režim. Vzhľadom na tieto 

skutočnosti sa Predávajúci zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné na 

území Slovenskej republiky, ako aj inštrukcie Kupujúceho, ktoré mu budú v tejto súvislosti dané a 

súčasne sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní, poskytnúť Kupujúcemu 

alebo kontrolným orgánom všetku vyžiadanú súčinnosť. Predávajúci je povinný strpieť výkon 
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kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti 

a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi riadiacim 

orgánom a Kupujúcim a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, oprávnenými osoby sú najmä:  

 10.2.1 riadiaci orgán a ním poverené osoby;  

 10.2.2 Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;  

 10.2.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Vládny audit, Certifikačný orgán a ním poverené osoby;  

 10.2.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;  

 10.2.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. 

10.3 Okrem zákonných podmienok pre odstúpenie od tejto Zmluvy je Kupujúci oprávnený odstúpiť 

od tejto Zmluvy aj v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Predávajúceho, Zmluvné 

strany považujú v tejto súvislosti za podstatné porušenie Zmluvy najmä, ak Predávajúci: 

 10.3.1 bude meškať s termínom dodania predmetu kúpy, resp. hociktorej povinnosti podľa tejto 

Zmluvy  o viac ako desať (10) kalendárnych dní, 

 10.3.2 bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho prevedie všetky, alebo niektoré práva a 

záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretie osoby, 

10.4 Predávajúci má právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak bude Kupujúci v omeškaní 

s platením faktúry podľa tejto Zmluvy o viac ako 60 dní. 

10.5 Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy 

a iných ustanovení, ktoré  podľa prejavenej vôle  Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu 

majú trvať aj po skončení tejto Zmluvy. 

 

Čl. XI 

VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV ZA OSOBITNÝCH PODMIENOK 

 

11.1 S ohľadom na skutočnosť, že kúpna cena bude financovaná najmä z nenávratného finančného 

príspevku poskytnutého Európskou úniou a Štátnym rozpočtom SR, Predávajúci berie na vedomie, 

že môže prísť k situácii, kedy bude Kupujúci povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok na 

základe výzvy poskytovateľa príspevku (napr. Riadiaci orgán podľa zákona č. 528/2008 Z.z.) alebo 

na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktoré sú oprávnené vykonávať kontrolu nad použitím 

nenávratných finančných príspevkov. 

11.2 V prípade, že Kupujúci bude povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok z dôvodu 

pochybenia Predávajúceho, tak sa Predávajúci zaväzuje v zmysle § 534 zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka, že splní takúto povinnosť za Kupujúceho alebo v prípade, ak Kupujúci sám 

uhradí tieto záväzky, tak Predávajúci zaplatí Kupujúcemu sumu vo výške takto uhradených 

finančných prostriedkov a to v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Kupujúceho 

na takéto plnenie. 

11.3 Záväzok plniť za Kupujúceho alebo nahradiť Kupujúcemu plnenie podľa tohto článku Zmluvy 

trvajú bez časového obmedzenia.  

 

 

Čl. XII 

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA 
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12.1 Predávajúci je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu. 

12.2 Predávajúci je povinný byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 

osobitného predpisu počas celej doby plnenia.  

12.3 Ak Predávajúci využíva na plnenie podľa tejto zmluvy subdodávateľov alebo iné osoby, ktoré 

sú partnerom verejného sektora, je povinný za podmienok ustanovených osobitným predpisom overiť 

zápis týchto osôb v registri partnerov verejného sektora. Uvedenú skutočnosť vyznačí v prílohe č. 3 

tejto Zmluvy.  

12.4 Ak subdodávateľ alebo iná osoba, ktorá je partnerom verejného sektora nie je v registri 

partnerov verejného sektora riadne zapísaná, Predávajúci je povinný subdodávateľa alebo takúto 

osobu včas vymeniť.  

12.5 V prípade porušenia povinností Predávajúceho podľa bodu 12.2 a/alebo 12.4 tohto článku je 

Predávajúci povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 5.1 

Článku V tejto zmluvy a to za každý deň nezapísania v Registri partnerov verejného sektora, napriek 

tomu, že Predávajúcemu táto povinnosť vyplývala priamo z príslušného zákona. 

12.6 Zodpovednosti podľa bodov 12.1 až 12.3 sa Predávajúci nemôže zbaviť.  

12.7 Tento článok sa nepoužije, ak je možné s prihliadnutím na všetky okolnosti dôvodne 

predpokladať, že nedôjde k naplneniu podmienok stanovených osobitným predpisom pre obligatórny 

zápis do registra partnerov verejného sektora. Pri porušení povinností sa však Predávajúci nemôže 

tohto ustanovenia dovolávať. 

 

Čl. XIII 

DORUČOVANIE 

 

13.1 Zmluvné strany sú povinné zachytiť prejav vôle písomne, pričom písomný prejav vôle je 

nutné doručiť druhej zmluvnej strane. Zásielka určená zmluvnej strane sa doručí prostredníctvom 

poštového prepravcu, a to poštou doporučene, expresnou kuriérskou službou alebo e-mailom. 

V prípade e-mailovej komunikácie je zmluvná strana povinná najneskôr do troch (3) dní zaslať 

písomný prejav vôle, ktorý potvrdzuje e-mailovú komunikáciu.  

13.2 Zmluvná strana, ktorej bol písomný prejav vôle adresovaný je povinná potvrdiť prevzatie 

takéhoto písomného prejavu vôle. V prípade, že niektorá zmluvná strana odmietne potvrdiť prijatie 

písomného prejavu vôle, tak sa považuje písomný prejav vôle za doručený momentom, kedy zmluvná 

strana odmietla potvrdiť  prevzatie takéhoto písomného prejavu vôle. 

13.3 V prípade zaslania zásielky prostredníctvom poštového prepravcu sa zásielka považuje za 

doručenú dňom vrátenia zásielky, hoci sa adresát o obsahu zásielky nedozvie, a to v prípade, ak sa 

zásielka vrátila z dôvodu, že si zmluvná strana zásielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa 

zásielka vráti z dôvodu, že zmluvná strana je na adrese sídla uvedeného v príslušnom registri (napr. 

obchodnom registri) neznáma. 

13.4 V prípade doručovania faktúry je nutné, ak nebola faktúra doručená z akéhokoľvek dôvodu, 

aby sa doručovanie opakovalo aspoň jedenkrát, aby mohla byť faktúra považovaná za doručenú podľa 

predchádzajúceho bodu. 

 

 

 

 

 

Čl. XIV 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 



 

Mesto Dunajská Streda, 

Hlavná 50/16,  929 01  Dunajská Streda 

Predmet zákazky:  

„eAutobusy pre verejnú osobnú dopravu v Dunajskej 

Strede“ 

 

Súťažné podklady_návrh Kúpnej zmluvy          

  Strana 11 z 16 

14.1 Pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce  príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi 

platnými v Slovenskej republike. 

14.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne až 

po kumulatívnom splnení:  

 14.2.1 odkladacej podmienky, ktorou je schválenie procesu verejného obstarávania, ktorého 

výsledkom je táto Zmluva, bez výhrad poskytovateľom nenávratného finančného príspevku alebo 

iným príslušným orgánom štátnej správy (napr. Úradom pre verejné obstarávanie), pričom uvedené 

orgány musia o schválení procesu verejného obstarávania vydať písomné potvrdenie, ktorým 

schvaľujú proces verejného obstarávania, 

 14.2.2 odkladacej podmienky, ktorou je zverejnenie tejto Zmluvy podľa príslušných 

právnych predpisov v Centrálnom registri zmlúv (napr. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. OZ). 

14.3 Každé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladať v súlade s účelom Zmluvy tak, aby bolo 

účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych 

predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté Kritériá ustanovenia tejto 

Zmluvy. V prípade nevykonateľnosti, neplatnosti alebo neúčinnosti sa Zmluvné strany zaväzujú 

nahradiť takéto ustanovenie v súlade s účelom Zmluvy a platnými právnymi predpismi, ktoré svojou 

povahou najbližšie upravujú daný právny vzťah. 

14.4  Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú: 

 14.4.1 Príloha č. 1 - Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy (príloha relevantná v čase 

podpisu zmluvy, podrobná špecifikácia predmetu Zmluvy musí byť identická s podrobnou 

špecifikáciou predmetu Zmluvy predloženou v ponuke Predávajúceho v rámci verejného 

obstarávania), 

 14.4.2 Príloha č. 2 – Cenová kalkulácia predmetu zmluvy vrátane kritérií č. 2 a č. 3 (príloha 

relevantná v čase podpisu zmluvy, cenová kalkulácia predmetu Zmluvy musí byť identická s cenovou 

ponukou  vrátane kritérií č.2 a č. 3 predloženou v ponuke Predávajúceho v rámci verejného 

obstarávania), 

 14.4.3 Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov (príloha relevantná v čase podpisu zmluvy) 

14.5  Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane 

dva (2) rovnopisy. 

14.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 

podľa ich slobodnej vôle, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Zmluvu 

pri plnom vedomí podpisujú. 

 

 

 

v ..........................., dňa ...............   v Orechovej Potôni, dňa 01.03.2023. 

 

 

 

v.r.       v.r.   v.r. 

…………………………………     ..………………..…………………... 

 za Kupujúceho       Rudolf Hrubý Ing. Pavel Čulík 
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Príloha č. 1 Zmluvy 

 

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy pre časť 3.2 

 

Špecifikácia autobusu SK080ES 

 

Všeobecné konštrukčné vlastnosti  

Počet náprav:  2 a kolies: 4  

Riadené nápravy (počet, umiestnenie):  1, predná napráva 

Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie):  1, zadná náprava, bez prepojenia 

Vozidlo je neautomatizované 

Hlavné rozmery  

Rázvor:  5 501 mm 

Dĺžka:  7 982 mm 

Šírka:  2 550 mm 

Výška:  2 930 mm 

Zadný previs:  1 445 mm 

Hmotnosť v pohotovostnom stave: 6 420 kg 

Najväčšia prípustná hmotnosť: 10 350 kg 

Karoséria  a podvozok  

Počet dverí 2x2 

Celkový počet pasažierov 54                                

Počet sediacich pasažierov 19 

Počet miest pre imobilných pasažierov na vozíku príp. kočík 1 

Nosná časť karosérie z nehrdzavejúceho materiálu kompozit 

Podlaha interiéru bez priečnych schodov po celej dĺžke 70% 

Podlahová krytina  protišmyková 
Klimatická odolnosť -25°C - +40°C 

Pohon  

Dojazd na jedno nabitie 225 km 

Spotreba el. energie 61kW/100km 

Kapacita akumulátorov 140 kWh 

Záručná doba na akumulátorov 5 rokov alebo 200 000 km 

Čisto elektrický pohon, menovitý výkon  160 kW 

vodou chladený systém 

Rekuperácia, rekuperačná brzda 

Riadenie  

ABS, ASR so signalizáciou nefunkčnosti systémov 

Hydraulický posilňovač riadenia 

Pruženie  

Pneumatické pruženie  

Automatické naladenie výšky bez ohľadu na zaťaženie 



 

Mesto Dunajská Streda, 

Hlavná 50/16,  929 01  Dunajská Streda 

Predmet zákazky:  

„eAutobusy pre verejnú osobnú dopravu v Dunajskej 

Strede“ 

 

Súťažné podklady_návrh Kúpnej zmluvy          

  Strana 13 z 16 

Možnosť nakláňania autobusu na zastávkach (kneeling)  

Vysúšač vzduchu 

Vykurovanie, vetranie, klimatizácia 

 Plnohodnotná klimatizácia  výkonom  20 kW 

 Nezávislé kúrenie s výkonom  30 kW 

 Strešné okná  2 kusy 

 Systém vykurovania, klimatizovania a vetrania v časti pre vodiča a pre cestujúcich je 

oddelený a klimatizovanie priestoru vodiča je možné vypnúť nezávisle od klimatizovania 

priestoru pre cestujúcich 

 Uvedenie klimatizácie do činnosti realizovať automaticky 

 Vykurovanie v priestore vodiča je v celom tepelnom rozsahu zabezpečený dostatočnú tepelnú 

pohodu a udržiavaný povrch čelného a bočných skiel vodiča bez kondenzovanej vlhkosti 

a námrazy 

 Regulácia vykurovania a chladenia v priestore pre cestujúcich je automatická, v priestore 

vodiča je regulovateľná aj mechanicky 

 Odmrazovanie čelného skla vodiča pomocou teplého suchého vzduchu 

Výbava  

 Vnútorné spätné zrkadlá na kontrolu vodiča priestoru dverí z miesta vodiča 

 Vykurované vonkajšie zrkadlá  

 Signalizačné tlačidlá pre cestujúcich k vodičovi vo zvislých tyčiach s nápisom „STOP“ 

 Obdobná signalizácia pre imobilných cestujúcich a pre matky s kočíkmi umiestnená 

v priestore vyhradenom pre vozíky a kočíky 

 Prídržné tyče po celej dĺžke vozidla 

 Osvetlenie priestoru 

 Zásuvky 24 V a USB 5V v priestore kabíny vodiča 

 Plne nastaviteľné sedadlo vodiča s pneumatickým pružením s vysokým operadlom a dvoma 

lakťovými opierkami, elektricky vyhrievané, trojbodový bezpečnostný pás 

 Predpríprava na najmodernejšie informačné systémy pre cestujúcich, predpríprava pre smart 

city aplikácie / riešenia 

 Kamerový systém v interiéri a exteriéri s online prepojením s centrálou, aktívny online zber 

údajov o stave, polohy autobusu+ externe HDD na uchovanie záznam  

 Monitor pre šoféra- žive vysielanie z kamier  pohodlnejší viditeľnosť pasažierov, dverí 

a priestor za autobusom 

 Monitor pre cestujúcich- možnosťou premietaní reklamy, videá, zastávky, polohu autobusu 

 Wifi sieť na palube 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mesto Dunajská Streda, 

Hlavná 50/16,  929 01  Dunajská Streda 

Predmet zákazky:  

„eAutobusy pre verejnú osobnú dopravu v Dunajskej 

Strede“ 

 

Súťažné podklady_návrh Kúpnej zmluvy          

  Strana 14 z 16 

v Orechovej Potôni, dňa 01.03.2023. 

 

        v.r. 

          ..………………..………………… 

                 Rudolf Hrubý 

 

 

        v.r. 

        ..………………..………………….. 

             Ing. Pavel Čulík 
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Príloha č. 2 Zmluvy 

 

 

Kritérium č. 1:  CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY 

P.č. Názov položky 

MJ Počet 
MJ 

Cena bez DPH 
v EUR za MJ Celková cena  bez 

DPH v EUR 
DPH  v EUR 

Celková cena s 
DPH 

1. 
eAutobusy 
 

ks 2  
381.246,00 762.492,00 152.948,40 914.990,40€ 

 
Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu len na jedno desatinné miesto, 
platí, že na mieste druhého desatinného čísla je 0. Ak určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným 
obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor).  

 

Kritérium č. 2 – Spotreba elektrickej energie v kWh/1 km 

P.č. Názov položky 
Hodnota spotreby 
elektrickej energie  

Počet bodov 

1. 
Spotreba elektrickej energie v kWh/1 
km 

0,61 kwh/km  

 

Kritérium č. 3 – Koeficient efektivity zaťaženia vozovky podľa maximálneho počtu prepravených osôb 

P.č. Názov položky 
Hodnota 

koeficienta 
efektivity 

Počet bodov 

1. 
Koeficient efektivity zaťaženia 
vozovky podľa maximálneho počtu 
prepravených osôb 

191,67 kg  

 

Pri realizácii predmetu zákazky  je úspešný uchádzač ako dodávateľ  povinný dodržať jednotlivé hodnoty 
kritérií č. 1 až č. 3, pričom platí pri kritériu č. 2 bod 5.6.1 KZ a pri kritériu č. 3 bod 5.6.2 KZ . 

 

 

 

 

v.r.        v.r. 

…………………………………    ..………………..………………… 

 za Kupujúceho            Rudolf Hrubý 

 

 

        v.r. 

        ..………………..………………….. 

             Ing. Pavel Čulík 
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Príloha č. 3 Zmluvy 

 

Zoznam subdodávateľov (uchádzač doplní chýbajúci údaj) 

 

(Zoznam subdodávateľov s uvedením podielu zákazky (vyjadrený v percentuálnych aj absolútnych 

hodnotách), ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov 

a predmety subdodávok. Navrhovaný subdodávatelia musia spĺňať podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia a je potrebné aby u nich neexistovali dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 

písm. a) až g) a ods. 7 a 8  ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ 

plniť.) 

 

 

      „nie je uplatniteľné“ 

 

 

 

 

 

v ..........................., dňa ...............   v Orechovej Potôni, dňa 01.03.2023. 

 

v.r.        v.r. 

…………………………………    ..………………..………………… 

 za Kupujúceho            Rudolf Hrubý 

 

 

        v.r. 

        ..………………..………………….. 

             Ing. Pavel Čulík 
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Špecifikácia autobusu SK080ES 

 

Verejné obstarávanie zákazky na predmet: „eAutobusy pre verejnú osobnú dopravu v Dunajskej 

Strede“ 

 

 

 

Všeobecné konštrukčné vlastnosti  

Počet náprav:  2 a kolies: 4  

Riadené nápravy (počet, umiestnenie):  1, predná napráva 

Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie):  1, zadná náprava, bez prepojenia 

Vozidlo je neautomatizované 

Kategória vozidla: M3, nízkopodlažný, bezemisný na elektrický 

pohon 

Hlavné rozmery  

Rázvor:  5 501 mm 

Dĺžka vozidla:  7 982 mm 

Šírka vozidla:  2 550 mm 

Výška vozidla:  2 930 mm 

Zadný previs:  1 445 mm 

Hmotnosť v pohotovostnom stave:  6 420 kg 

Najväčšia prípustná hmotnosť:  10 350 kg 

Karoséria  a podvozok  

Počet dverí 2x2 

Šírka dverí (predných aj zadných) 1.200mm 

Celkový počet pasažierov 54                                

Počet sediacich pasažierov 19 

Počet miest pre imobilných pasažierov na vozíku príp. kočík 1 

Nosná časť karosérie z nehrdzavejúceho materiálu kompozit 

Podlaha interiéru bez priečnych schodov po celej dĺžke 70% - rovná podlaha po zadných dverí, 

následne schody k prístupu zadným 

sedačkám 

Podlahová krytina  protišmyková 
Klimatická odolnosť -25°C - +40°C 

Pohon  

Dojazd na jedno nabitie 225 km 

Spotreba el. energie 61kW/100km 

Kapacita akumulátorov 140 kWh 

Typ akumulátora Lítium 
Záručná doba na akumulátorov 5 rokov alebo 200 000 km 
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Čisto elektrický pohon, menovitý výkon  160 kW 

vodou chladený systém 

Rekuperácia, rekuperačná brzda 

 

Riadenie  

ABS, ASR so signalizáciou nefunkčnosti systémov 

Hydraulický posilňovač riadenia 

Pruženie  

Pneumatické pruženie  

Automatické naladenie výšky bez ohľadu na zaťaženie 

Možnosť nakláňania autobusu na zastávkach (kneeling)  

Vysúšač vzduchu 

Vykurovanie, vetranie, klimatizácia 

 Plnohodnotná klimatizácia  výkonom  20 kW 

 Nezávislé kúrenie s výkonom  30 kW 

 Strešné okná  2 kusy 

 Systém vykurovania, klimatizovania a vetrania v časti pre vodiča a pre cestujúcich je oddelený 

a klimatizovanie priestoru vodiča je možné vypnúť nezávisle od klimatizovania priestoru pre cestujúcich 

 Uvedenie klimatizácie do činnosti realizovať automaticky 

 Vykurovanie v priestore vodiča je v celom tepelnom rozsahu zabezpečený dostatočnú tepelnú pohodu 

a udržiavaný povrch čelného a bočných skiel vodiča bez kondenzovanej vlhkosti a námrazy 

 Regulácia vykurovania a chladenia v priestore pre cestujúcich je automatická, v priestore vodiča je 

regulovateľná aj mechanicky 

 Odmrazovanie čelného skla vodiča pomocou teplého suchého vzduchu 

 

Výbava  

 Plnohodnotné rezervné koleso 

 Vnútorné spätné zrkadlá na kontrolu vodiča priestoru dverí z miesta vodiča 

 Vykurované vonkajšie zrkadlá  

 Signalizačné tlačidlá pre cestujúcich k vodičovi vo zvislých tyčiach s nápisom „STOP“ 

 Obdobná signalizácia pre imobilných cestujúcich a pre matky s kočíkmi umiestnená v priestore 

vyhradenom pre vozíky a kočíky 

 Prídržné tyče po celej dĺžke vozidla 

 Osvetlenie priestoru 

 Zásuvky 24 V a USB 5V v priestore kabíny vodiča 

 Plne nastaviteľné sedadlo vodiča s pneumatickým pružením s vysokým operadlom a dvoma lakťovými 

opierkami, elektricky vyhrievané, trojbodový bezpečnostný pás 

 Predpríprava na najmodernejšie informačné systémy pre cestujúcich, predpríprava pre smart city 

aplikácie / riešenia 

 Kamerový systém v interiéri a exteriéri s online prepojením s centrálou, aktívny online zber údajov 

o stave, polohy autobusu+ externe HDD na uchovanie záznam  

 Monitor pre šoféra- žive vysielanie z kamier  pohodlnejší viditeľnosť pasažierov, dverí a priestor za 

autobusom 

 Monitor pre cestujúcich- možnosťou premietaní reklamy, videá, zastávky, polohu autobusu 

 Wifi sieť na palube 
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Špecifikácia kamerového systému 

 

 Vnútorný kamerový systém na kontrolu vnútorného nástupného priestoru dverí a interiéru. Interiér 

vozidla vrátane vnútorného dverového priestoru snímané 3 vnútornými kamery umiestnené podľa 

požiadaviek obstarávateľa 

 Vonkajší kamerový systém s monitorovaním vonkajších priestorov nástupných dverí, dopravnej situácie 

na oboch stranách vozidla a situáciu pred vozidlom. Umiestnenie kamier:  

 1ks predná (sníma priestor pred vozidlom vo vzdialenosti cca 0 - 20 m), 1ks vonkajšia pravá strana 

vozidla, 1ks vonkajšia ľavá strana vozidla (snímajú priestor po obidvoch stranách vozidla). 

 Monitor kamerového systému umiestnený v kabíne vodiča na nastaviteľnom držiaku, na pravej strane 

vedľa prístrojovej dosky v zornom poli vodiča, tak aby mu nebránil vo výhľade z vozidla, veľkosť 

monitora min. 10“ a zobrazenie 4 kamier na monitore s možnosťou prepínania. 

 Kapacita pre uchovávanie záznamu na HDD každej kamery odolné proti otrasom  – 30 dní s možnosťou 

stiahnutia záznamu cez pevné káblové pripojenia. 

 Kamerový systém so schopnosťou indikovať poruchy zariadení kamerového systému, najmä záznamovej 

jednotky. Informácia o poruche musí byť znázornená na monitore kamier. 

 Sprístupnenie vzdialeného centralizovaného dohľadu do aplikácie obstarávateľa a ON-Line prenos 

obrazu pomocou aplikácie prístupnou cez LTE modem osadený vo vozidle a pripojený VPN cez APN 

providera obstarávateľskej organizácie. Prístup ku kamere cez web, bez hesla. LTE modem zabezpečí 

prekladanie IP adries / port forwarding. 

 Na každej kamere je možné nastaviť rôzne rozlíšenie a počet snímkov za sekundu. 

 Lokálne ukladanie v rekordéri vo vozidle v FullHD rozlíšení. 

 Celý kamerový systém navzájom komunikuje po sieti ethernet (ETH). Ethernetový káblový rozvod vo 

vyhotovení RJ45 10G s parametrami CAT6-FTP. Použité káble sú odolné voči ohybom, otrasom 

a teplotných výkyvov. 

 

Špecifikácia komunikačného modemu 
 

 7 LTE FDD-pásiem, podpora štvorpásmového UMTS/HSPA+ a dvojpásmového   GPRS/EDGE (funkcie 

fall - back)  

 - podporované pásma - GSM: 1900/1800/900/850MHz (Quad-band EDGE/GPRS/GSM)  

 - UMTS: 850/900/1900/2100MHz (Quad-band DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS)  

 - LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800)  

 - rýchlosti - GPRS/EDGE: Multi - slot Class 12  

 - WCDMA PS: DL 384kbps / UL 384kbps  

 - DC-HSPA+: DL 42Mbps / UL 5.76 Mbps  

 - LTE FDD: DL 100Mbps / UL 50Mbps @ Bandwidth 20M (CAT3)  

 - operačná teplota: -30°C až +75°C 

 

Špecifikácia kamier 

 

IP kamera vnútorná v počte 2 ks : 

  2 Mpx (Full HD) Starlight dome kamera IP interiérová/exteriérová antivandal 

 Day / Night s mechanickým IR filtrom 

 Smart IR LED dosvit 20 m, 1 / 2.8" 2 Megapixel progressive scan CMOS  

 rozlíšenie 1920 x 1080 px @ 50 fps, citlivosť 0,009 lx / F2.0 (Color), 0 lx / F2.0 (IR ON)  

 fixný objektív 2,8 mm / F2.0, uhol záberu 110°, BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, 3DNR  

 inteligentná funkcia, kompresia H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264  

 ONVIF kompatibilné 

 vstavaný mikrofón  

 slot na MicroSD kartu max. 128 GB 
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 napájanie 12 V DC, 333 mA, PoE 

 pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10. 

 

IP kamera predná vonkajšia v počte 1 ks: 

 2 Mpx (Full HD) Starlight dome kamera IP interiérová/exteriérová antivandal 

 Day / Night s mechanickým IR filtrom 

 Smart IR LED dosvit 20 m, 1 / 2.8" 2 Megapixel progressive scan CMOS 

 rozlíšenie 1920 x 1080 px @ 50 fps, citlivosť 0,009 lx / F2.0 (Color), 0 lx / F2.0 (IR ON) 

 fixný objektív 2,8 mm / F2.0, uhol záberu 110°, BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, 3DNR 

 inteligentná funkcia, kompresia H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 

 ONVIF kompatibilné 

 vstavaný mikrofón 

 slot na MicroSD kartu max. 128 GB 

 napájanie 12 V DC, 333 mA, PoE 

 pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10. 

 

IP kamera vonkajšia pravá/ľavá v počte 2 ks: 

 2 Mpx (Full HD) kamera IP pre mobilné prostriedky exteriérová antivandal 

 Day/Night s mechanickým IR filtrom 

 Smart IR LED dosvit 30 m, 1/2,8" 2megapixely progressive scan CMOS 

 rozlíšenie 1920 x 1080 px @ 50 fps, citlivosť 0,009 lx / F2.0 (Color, 1/3 s, 30 IRE) 0 lx / F2.0 (IR ON) 

 fixný objektív 2,8 mm, uhol záberu 110°, BLC, HLC, AWB, AGC, 3DNR, WDR (120 dB) 

 kompresia H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, ONVIF kompatibilné 

 video analýza, alarm I/O 1/0, audio 1/1 

 slot na Micro SD kartu 128 GB 

 napájanie DC 12 V, PoE, 550 mA 

 pracovná teplota od -40 °C do +70 °C, IP 67, IK 10. 

 

V Orechovej Potôni, dňa 19.01.2023.    v.r. 

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

      Rudolf Hrubý 

v.r. 

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

        Ing. Pavel Čulík 


