
 
 
 
 

Kúpna zmluva na parciálne trolejbusy dl. 18 m 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 
zákonník“) a zák.  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „ZVO“). 
(ďalej „zmluva“) 

 
Článok 1.  

Zmluvné strany 
Kupujúci:    
 

Názov: Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 

Sídlo: Bardejovská 7, 080 06  Ľubotice 
Obchodný register: Okresný súd Prešov, Oddiel: Sa, vložka č. 253/P 
Zastúpený: Ing. Martin Jaš, predseda predstavenstva 
 Ing. Matúš Murajda, člen predstavenstva  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava 
IČO: 31 718 922 
DIČ: 2020523868 
IČ pre DPH: SK2020523868 

IBAN: SK70 0200 0000 0000 0370 4572 

SWIFT: SUBASKBX 
 
 
 (ďalej len „kupujúci“) 
 

a 
 

Predávajúci:  
 
Názov:      ŠKODA ELECTRIC a.s. 
Sídlo:      Průmyslová 610/2a, Plzeň 301 00, Česká republika 
Zastúpený:     Ing. Karel Majer, predseda predstavenstva 
     JUDr. Veronika Rybářová, člen predstavenstva        
IČO:      47718579 
DIČ:      CZ47718579 
IČ DPH:     --------------------- 
Bankové spojenie:    Citibank Europe plc, organizační složka, Bucharova 2641/14,  

158 02 Praha 5  
SWIFT: CITICZPX 
IBAN:  CZ46 2600 0000 0020 3874 0206 

Číslo účtu:     203 874 0206 / 2600 
 
tel.:     + 420 378 181 410 
Fax:     + 420 378 181 452 
e-mail zodpovednej kontaktnej osoby:   petr.kasencak@skodagroup.com 
e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: jan.naglmuller1@skodagroup.com 
Zapísaný v Obchodnom registri Krajského súdu Plzeň, oddiel B, vložka číslo: 1313 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 

Preambula 

 
1. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy č. ELC/S/O/2023/001 (ďalej „zmluva“), ktorou sa 

realizuje predmet zákazky: „Nákup parciálnych trolejbusov pre DPMP, časť 1“, je ponuka úspešného 

uchádzača, predložená obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní podľa podmienok a opisu predmetu zákazky 

a požiadaviek na predmet zákazky, uvedených v súťažných podkladoch  

Verejné obstarávanie bolo realizované postupom podľa § 91 v spojení s § 66 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“); oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo 

Vestníku verejného obstarávania č. 31/2021 dňa 02.02.2021 pod značkou zn.: 8524 – MST. 
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2. Predmet zmluvy bude financovaný z Operačného programu: Integrovaná infraštruktúra kód výzvy OPII-81-3.2-

DPMP-TROLEJBUS, vyhlásenej dňa 12.03.2021 Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava.  

Zdroj financovania NFP: Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet; výška príspevku (intenzita 

pomoci): z celkových oprávnených výdavkov projektu je 95 % (NFP), výška spolufinancovania zo zdrojov 

obstarávateľa je 5 %. 

Názov projektu: DPMP, Nákup parciálnych trolejbusov. 

 

3. Uzatvorenie/Realizácia zmluvy s úspešným uchádzačom/predávajúcim  podlieha predchádzajúcej kontrole 

dokumentácie z procesu verejného obstarávania zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj „ÚVO“) 

podľa § 169 ods. 2 ZVO a predchádzajúcemu schváleniu dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim 

orgánom/Sprostredkovateľským orgánom. Po schválení dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim 

orgánom/Sprostredkovateľským orgánom sa bude postupovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Zmluva 

nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s 

§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak ÚVO alebo Riadiaci 

orgán/Sprostredkovateľský neschváli dokumentáciu z verejného obstarávania, obstarávateľ si vyhradzuje právo 

nepristúpiť k podpisu zmluvy resp. odstúpiť od tejto zmluvy a to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej 

postupovať v súlade s pokynmi Riadiaceho orgánu/Sprostredkovateľského orgánu a so zákonom o verejnom 

obstarávaní.  

 

4. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti príslušnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej kupujúcim ako 

prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov, a to zo strany 

oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 

292/2014 Z.Z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných 

zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. 

Porušenie tejto povinnosti predávajúceho je podstatným porušením tejto zmluvy, ktoré oprávňuje 

kupujúceho od zmluvy odstúpiť. 

Článok 2  
Predmet zmluvy 

 
2.1. Predávajúci sa zaväzuje, v rámci modernizácie vozidlového parku trolejbusov mestskej hromadnej dopravy 

dodať kupujúcemu za podmienok podľa tejto zmluvy 6 kusov nových, nízkopodlažných, dvojčlánkových, 

trojnápravových kĺbových trolejbusov napájaných menovitým napätím 600V js (750V js), vybavených 

pomocným pohonom: akumulátorovými batériami umožňujúcimi pojazd bez pripojenia k napájacej sieti 

elektrický pohon (ďalej „parciálne trolejbusy“) resp. súhrnne len „tovar“ v príslušnom gramatickom tvare) pre 

ťažkú prevádzku, kategória M 3, trieda I. a A (podľa predpisu EHK/OSN č. 107 - Jednotné ustanovenia pre 

homologizáciu vozidiel kategórie M 2 alebo M 3 z hľadiska ich celkovej konštrukcie). Parciálne trolejbusy 

s maximálnou celkovou obsaditeľnosťou (vrátane vodiča) 115 miest a s počtom 12 miest na sedenie 

dostupných z nízkej podlahy budú dodané vrátane riadiacich, kamerových, monitorovacích, komunikačných, 

tarifných a informačných systémov a budú kompletne schválené na prevádzku v premávke na pozemných 

komunikáciách. Všetky parciálne trolejbusy dodané na základe tejto zmluvy musia byť od jedného výrobcu. 

Podrobná špecifikácie je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

2.2. Súčasťou predmetu zmluvy sú nasledovné položky, zahrnuté do celkovej ceny predmetu zmluvy: 

2.2.1 záručný servis, 

2.2.2 doprava predmetu zmluvy na miesto dodania (sídlo kupujúceho); 

2.2.3 poistenie predmetu zmluvy počas prepravy od predávajúceho ku kupujúcemu; 

2.2.4 uvedenie dodaných parciálnych trolejbusov do prevádzky; 

2.2.5 zaškolenie pracovníkov kupujúceho (min. 20 pracovníkov na opravy a údržbu parciálnych 

trolejbusov a min. 20 vodičov) v potrebnom rozsahu tak, aby mohol kupujúci vozidlo nasadiť do 

prevádzky a vykonávať jeho plnohodnotnú údržbu počas jeho životnosti; program zaškolenia 

zamestnancov kupujúceho je uvedený v prílohe č. 3 tejto zmluvy; 

2.2.6 všetka dokumentácia dodaná s parciálnymi trolejbusmi musí byť v slovenskom alebo českom jazyku, 



2.2.7 kompletná technická dokumentácia, vrátane karosárskej a elektrickej časti dodaných parciálnych 

trolejbusov, podľa skutočného vyhotovenia; schémy elektrického zapojenia parciálneho trolejbusu 

slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov; 

2.2.8 katalóg náhradných dielov v elektronickej podobe, prípadne prístup na katalóg náhradných 

dielov na serveri predávajúceho na obdobie životnosti parciálnych trolejbusov; 

2.2.9 normy spotreby prác v elektronickej podobe na výmenu a opravu jednotlivých komponentov 

parciálneho trolejbusu; 

2.2.10 doklady v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, ktoré sú potrebné pre uvedenie 

týchto vozidiel do prevádzky v čase ich dodávky; 

2.2.11 kompletný sortiment servisných prípravkov a náradia potrebného na zabezpečenie servisu, údržby a 

opráv mechanických, elektrických a elektronických častí všetkých parciálnych trolejbusov, na 

diagnostiku parciálneho trolejbusu ako celku ako aj diagnostiku všetkých jeho komponentov 

s licenciou platnou počas doby záruky parciálneho trolejbusu, (napr. diagnostický software, servisný 

notebook pre elektrické a mechanické zariadenia, zariadenie umožňujúce demontáž a montáž 

elektromotora, demontáž a montáž zadnej nápravy a pod.) uvedené v prílohe č. 5, 

2.2.12 potvrdenie o schválení parciálneho trolejbusu na prevádzku v premávke na pozemných 

komunikáciách predloží predávajúci kupujúcemu najneskôr pri dodaní prvého parciálneho 

trolejbusu podľa tejto zmluvy; 

2.2.13 návod k údržbe a obsluhe v elektronickej podobe voľne šíriteľný po intranete 

2.2.14 návod k obsluhe a údržbe v tlačenej podobe pre každý parciálny trolejbus v slovenskom alebo 

českom jazyku ktorý bude obsahovať: 

a) obrázky mechanickej časti s uvedením zástavby zariadení s popisom nevyhnutným pre  
údržbu, 

b) obvodové a zapojovacie schémy hlavných, pomocných a riadiacich 
obvodov všetkých napäťových sústav podľa skutočného vyhotovenia parciálneho 
trolejbusu, popis jednotlivých prístrojov nevyhnutných pre údržbu a opravy, 

c) obrázky elektrických prístrojov s uvedením zástavby zariadení s 
popisom nevyhnutným pre údržbu, 

d) kompletné schémy hydraulických a pneumatických rozvodov, v rozsahu 

nevyhnutnom pre údržbu a opravy. 

 

2.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet tejto zmluvy ako nový, bez vád a zároveň plne v súlade s príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi normami Slovenskej republiky ako aj technickými normami platnými pre 

predmetnú oblasť. 

 

2.4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za riadne dodaný predmet tejto zmluvy dohodnutú kúpnu cenu podľa Čl. 4 tejto 

zmluvy.  

 
 

Článok 3 
Dodanie predmetu zmluvy 

 
3.1. Miestom  dodania predmetu tejto zmluvy je sídlo kupujúceho: Bardejovská 7, 080 06  Ľubotice. 

3.2. Zástupca kupujúceho vykoná v závode predávajúceho technické prevzatie dodávky. K prevzatiu bude kupujúci 

vyzvaný minimálne 10 dní pred termínom prevzatia. 

3.3.  Ak sa do 5-tich dní po určenom termíne kupujúci nedostaví na technické prevzatie dodávky, bude to brať 

predávajúci ako skutočnosť, že kupujúci poveril k prevzatiu technickú kontrolu predávajúceho. 

3.4. O uskutočnení technického prevzatia bude v každom prípade spísaný protokol, v ktorom kupujúci taktiež 

potvrdí súhlas s expedíciou.  

3.5. Predávajúci zabezpečí dodanie predmetu zmluvy podľa článku 2 tejto zmluvy do miesta dodania najneskôr 

v lehote 15 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy.  

 

3.6. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy bude dokumentovať 

odovzdávajúci/preberací protokol, ktorý vypracuje a predloží predávajúci. 

3.7. Odovzdávací/preberací protokol bude súčasťou dodávky predmetu zmluvy a bude v ňom zaprotokolované, že 

predmet zmluvy podľa článku 2 je dodaný v určenom rozsahu, v požadovanej kvalite, bez skrytých vád 



a nedorobkov, spoločne s položkami dodávky podľa bodu 2.2. článku 2 zmluvy. V prípade, že nebude predmet 

zmluvy – jednotlivé parciálne trolejbusy dodávané spolu v rovnakom čase, odovzdávací/preberací protokol 

bude súčasťou dodávky každého jednotlivého parciálneho trolejbusu. Spolu s dodaním  prvého parciálneho 

trolejbusu bude potvrdenie o schválení parciálneho trolejbusu na prevádzku v premávke na pozemných 

komunikáciách v Slovenskej republike.  

 

3.8. Kupujúci je oprávnený neprevziať predmet zmluvy a odmietnuť písomné potvrdenie 

odovzdávajúceho/preberacieho protokolu, pokiaľ bude predmet dodávky vykazovať vady, nedorobky, poruchy 

a pod. alebo predmet dodávky nebude v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo nebude v súlade 

s požiadavkami tejto zmluvy. Kupujúci je povinný v odovzdávajúcom/preberacom protokole, ktorý predloží 

predávajúci, podrobne uviesť dôvody, pre ktoré prevzatie predmetu zmluvy odmietol.  

 

3.9. Predmet tejto zmluvy prevezme na základe protokolu od oprávneného zástupcu predávajúceho oprávnený 

zástupca kupujúceho a odovzdanie a prevzatie dodávky v mieste dodania potvrdia predávajúci a kupujúci 

svojím podpisom. 

3.10. Predávajúci je povinný písomne oznámiť čas dodania predmetu zmluvy poverenému zástupcovi 

kupujúceho, najneskôr 7 dní pred jeho dodaním kupujúcemu. V opačnom prípade kupujúci nie je povinný 

akceptovať navrhované termíny. Písomná výzva na protokolárne odovzdanie a prevzatie každého jedného 

parciálneho trolejbusu musí obsahovať nasledovné náležitosti: presné označenie predávajúceho a kupujúceho, 

navrhovaný deň a čas dodania, označenie predmetu dodania, označenie poverených osôb, ktoré budú 

predávajúcim splnomocnené na dodanie predmetu zmluvy s uvedením kontaktných údajov týchto osôb. 

Písomná výzva na protokolárne odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy, ktorá nebude obsahovať náležitosti 

podľa vyššie uvedeného, sa nepovažuje za výzvu na protokolárne odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy. 

Termín na protokolárne odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy môže byť určený len v pracovný deň, v čase 

medzi 7.00 hod. až 15.00 hod.  

 

3.11. Náklady vyvolané alebo spojené s nedodržaním ustanovení podľa tejto zmluvy zo strany predávajúci alebo 

porušením povinností predávajúceho podľa tejto zmluvy znáša predávajúci. 

3.12. Kupujúci je povinný zabezpečiť vstup určených zamestnancov predávajúceho do priestorov miesta dodania 

podľa bodu 3.1. 

3.13. Na účely komunikácie v technických a realizačných záležitostiach sú určené nasledovné kontaktné 

osoby: 

 

Za predávajúceho:  

v technických záležitostiach Ing. Vladimír Říha, + 420 359 409 823, vladimir.riha@skodagroup.com  

v realizačných záležitostiach Ing. Jan Naglmüller, + 420 378 181 352, jan.naglmuller1@skodagroup.com 

 

Za kupujúceho: Ing. Igor Ivanko - vedúci prevádzky PTZ a ÚT, tel.:+421 517470 220, email: 

igor.ivanko@dpmp.sk 

 
Článok 4     

Kúpna cena 
 

4.1. Cena predmetu zmluvy je  stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov ako cena maximálna a konečná počas platnosti zmluvy. Cena predmetu 

zmluvy je nasledovná:  

4.1.1. Celková cena za predmet tejto zmluvy podľa článku 2 tejto zmluvy: 
 

• Celková cena v EUR bez DPH:                   3 650 000,00 EUR  

• Sadzba DPH v %:                                        0 % 

• Výška DPH v EUR:                                      0,- 

• Celková cena v EUR s DPH                        3 650 000,00 EUR                             

• Celková cena v EUR s DPH (slovom):        3 650 000,00 EUR (slovom: tri milióny šesťsto päťdesiat tisíc  
   eur, nula centov)   

Predávajúci nie je platcom DPH v Slovenskej republike. 
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4.2. Cena predmetu zmluvy zahŕňa všetky náklady predávajúceho potrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy 

podľa článku 2 tak, aby bola zabezpečená bezproblémová prevádzka a funkčnosť. 

4.3. Cenová špecifikácia predmetu tejto zmluvy je uvedená aj v  prílohe č. 1.  

4.4. DPH bude účtovaná/uplatnená v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase 

fakturácie.  

Článok 5  
Platobné podmienky 

 
5.1. Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku, 

na základe protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy podľa článku 2 tejto zmluvy, 

zodpovednými zástupcami zmluvných strán. Predávajúci vystaví faktúry do 5 pracovných dní odo dňa 

protokolárneho prevzatia predmetu tejto zmluvy. Dohodnutú cenu v EUR za predmet zmluvy kupujúci uhradí  

na základe predloženej faktúry/predložených faktúr, s lehotou splatnosti do 60 dní odo dňa doručenia 

kupujúcemu. Platobná povinnosť kupujúceho sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového 

účtu poukázaná príslušná platba na účet predávajúceho.  

5.2. Predávajúci doručí  faktúru  kupujúcemu  v štyroch vyhotoveniach do päť (5) kalendárnych dní odo dňa jej 

vystavenia na adresu kupujúceho, uvedenú v článku 1 tejto zmluvy.   

 
5.3. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších 

predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude odovzdávajúci a preberací protokol potvrdený 

oprávneným zástupcom predávajúceho a oprávneným zástupcom  kupujúceho, ktorí svojím podpisom 

potvrdia odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy. Na faktúre musí byť uvedený názov projektu: DPMP, 

Nákup parciálnych trolejbusov, kód ITMS 2014+: 311031BCD1.  

 
5.4. Na faktúre bude celková cena za každý jeden parciálny trolejbus rozpísaná nasledovne: 

Položka Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Parciálny trolejbus 18 m 608 333,33 EUR 0 608 333,33 EUR 

 
5.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. a so 

zákonom č. 222/2004 Z. z., kupujúci má právo vrátiť ju predávajúcemu v  lehote splatnosti na doplnenie 

a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti  pre kupujúceho  

začne plynúť doručením opravenej resp. novej  faktúry.  

 
5.6. Ak má predávajúci sídlo v inom členskom štáte Európskej únie, mimo územia Slovenskej republiky, faktúru 

vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine sídla. Kupujúci je platiteľom DPH 

v Slovenskej republike podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 6   

Záruka a reklamácia 

 
6.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy dodaný na základe tejto zmluvy spĺňa príslušné 

kvalitatívne parametre a je povinný poskytnúť naň záruku. Predávajúci zodpovedá za vady predmetu 

zmluvy v zmysle ustanovení § 422 a nasledujúcich Obchodného zákonníka 

6.2. Záručná doba na parciálny trolejbus je min. 36 mesiacov alebo 250 000 km, podľa toho, ktorá skutočnosť 

nastane skôr a záručná doba začína plynúť uvedením trolejbusu do prevádzky. Minimálna záručná doba 

podľa opisu predmetu zákazky je 3 roky.  

 

6.3. Predávajúci deklaruje životnosť parciálnych trolejbusov – životnosť karosérie 10 rokov a životnosť 

povrchovej úpravy (lak) 7 rokov. Predávajúci garantuje a je zodpovedný, že na základe koncepcie a kvality 

výroby nedôjde v priebehu doby životnosti, od schválenia technickej spôsobilosti parciálneho trolejbusu na 

prevádzku, k žiadnym vadám, ku ktorým počas doby životnosti nemá dochádzať, napr. k vadám vo forme 

prasklín materiálu, trhlín v ráme, uvoľnenia zvarov a spojov ani netesností a ani k iným výrobným vadám. 

 
 



6.4. Predávajúci sa zaväzuje, že vybavenie reklamácie kupujúceho, uplatnenej počas záručnej doby, začne na 

svoje náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní po doručení oznámenia o 

vadách tovaru (predmetu zmluvy) v zmysle reklamačného poriadku, ktorý je uvedený v prílohe č. 4. 

Predávajúci je povinný uzavrieť reklamačný proces o uznaní alebo neuznaní vady do 30 kalendárnych dní 

po doručení oznámenia o vadách tovaru (predmetu zmluvy) predávajúcemu.   

 
6.5. Kupujúci má právo neprevziať predmet zmluvy s vadami a požadovať ich odstránenie v lehote ním určenej. 

6.6. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu písomne skryté vady a zrejmé vady nezistené pri preberaní  

predmetu zmluvy predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej 

záručnej doby. 

6.7. Oznámenie o vadách  predmetu zmluvy musí obsahovať : 

            -     číslo zmluvy, 
   -     popis vady alebo popis spôsobu, akým sa vada prejavuje. 
 

6.8. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užívaním predmetu zmluvy a na vady 

zavinené nehodou, neodborným, nedbalým zaobchádzaním s predmetom zmluvy a na prípady zapríčinené 

vyššou mocou. O formách nevhodného nakladania a užívania predmetu zmluvy musí byť kupujúci písomne 

upozornený počas preberania predmetu zmluvy. 

6.9. V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať  podľa príslušných 

ustanovení Obchodného zákonníka.  

Článok 7 
Záručný servis 

 
7.1. Predávajúci počas záručnej doby bezplatne zabezpečuje záručný servis podľa Čl. 6 zmluvy. 

7.2. Poskytovaním záručného servisu počas záručnej doby sa rozumie najmä bezplatné odstránenie porúch 

predmetu zmluvy, odstránenie vád aj tých, ktoré sa vyskytnú po prevzatí predmetu zmluvy, vrátane 

servisných prác, technickej podpory.  

Článok 8 

Sankcie 
 
8.1. V prípade nedodržania lehoty dodania predmetu zmluvy podľa predchádzajúcich ustanovení tejto zmluvy, 

má kupujúci právo požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny nedodaného 

predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania maximálne do výšky 10 % z ceny predmetu zmluvy, 

ktorý nebol dodaný v požadovanej lehote. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania 

položiek podľa bodu 2.2. tejto zmluvy, súvisiacich s predmetom zákazky, ktoré sú potrebné na prevzatie 

predmetu zmluvy a na užívanie predmetu zmluvy. Táto zmluvná pokuta platí aj v prípade nedodržania 

termínu dodania v prípade jednotlivých dodávok parciálnych trolejbusov dodávaných podľa tejto zmluvy. 

 

 

8.2. V prípade, že kupujúci odmietne prevziať predmet zmluvy bez uvedenia dôvodov alebo iným spôsobom 

bezdôvodne znemožní predávajúcemu splniť jeho záväzky podľa tejto zmluvy, v dôsledku čoho nedôjde 

k odovzdaniu a prevzatiu predmetu zmluvy v sídle kupujúceho v zmluvne určenom termíne, predávajúci má 

právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny predmetu zmluvy, ktorý takto nebol odovzdaný a 

prevzatý za každý deň omeškania ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

 

8.3. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry za riadne a včas dodaný predmet zmluvy, má 

predávajúci právo požadovať od kupujúceho úrok z omeškania  vo výške určenej podľa § 369 ods. 2  

Obchodného zákonníka v spojení s § 1 ods. 1 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z. 

prepočítanej na deň. Podľa takto vypočítanej dennej sadzby môže predávajúci aplikovať úrok z omeškania 

z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

 

8.4. V prípade, že predávajúci neuzavrie reklamačný proces o uznaní vady, v zmysle bodu 6.4. tejto zmluvy 

riadne a včas do 30 kalendárnych dní, kupujúci môže uplatniť voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 

0,02 % zo zmluvnej ceny parciálneho trolejbusu, za ktorý sa reklamácia uplatnila, za každý deň omeškania.  



 
8.5. Kupujúci má právo na osobitnú zmluvnú pokutu v prípade porušenia ustanovenia Čl. 16 bod 4, Čl. 13 bod 3 

a Čl. 13 bod 4 tejto zmluvy.  

 
8.6. V prípade, že predávajúci nesplní niektorú zo zmluvných povinností a kupujúcemu tak bude znemožnené 

prevádzkovať v záručnej dobe parciálne trolejbusy bez ohrozenia bezpečnosti prevádzky a bez rizika vzniku 

ďalších škôd, kupujúci má právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške denného účtovného odpisu: obstarávacia 

cena /12 rokov/365 dní v eur za každý začatý deň po siedmom kalendárnom dni takto vzniknutého prestoja. 

 
8.7. V prípade, že predávajúci nedodá riadne a v zmluvnom termíne predmet plnenia zmluvy a kupujúci z týchto 

dôvodov nezíska jemu priznaný NFP z fondov EU a zo štátneho rozpočtu na predmet plnenia zmluvy, 

prípadne ho bude nútený vrátiť, je kupujúci oprávnený fakturovať predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu 

z tohto dôvodu vzniknú. Náhrada škody týmto nie je dotknutá.  

 

8.8. Zmluvnou pokutou a úrokom z omeškania nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu spôsobenej 

škody, a to v celej výške náhrady škody, teda aj vo výške, ktorá presahuje dohodnutú výšku zmluvnej 

pokuty, resp. úroku z omeškania. 

 

8.9. Za omeškanie sa nepovažuje stav, ktorý vznikol mimo moci a vôle neplniacej zmluvnej strany (vyššia moc). 

 

8.10. Zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania nezbavuje zmluvnú stranu splnenia si zmluvnej 

povinnosti. 

 

8.11. Zmluvnú pokutu alebo úrok z omeškania zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane 

v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa jej písomného uplatnenia druhou zmluvnou stranou. 

 

8.12. Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvných pokút je primeraná, je v súlade so zásadami poctivého 

obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností. 

 

Článok 9 

Náhrada škody 

 

9.1. Nároky zmluvných strán z titulu náhrady škody sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

o náhrade škody. 

9.2. Predávajúci sa zaväzuje podpisom tejto zmluvy, že nahradí kupujúcemu škodu, ktorá kupujúcemu vznikne v 

dôsledku porušenia povinností, ktoré vyplývajú kupujúcemu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku z finančných zdrojov podľa bodu 2 Preambuly tejto zmluvy a toto porušenie nastalo 

v dôsledku neplnenia záväzkov a povinností tejto zmluvy zo strany predávajúceho. 

 

Článok 10 

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody 

 

10.1. Vlastnícke právo k dodanému predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho zaplatením ceny (§ 445 

Obchodného zákonníka) a právo užívania a nebezpečenstvo škody dňom jeho protokolárneho prevzatia 

kupujúcim. 

 

10.2. Predmet zmluvy nesmie byť zaťažený právami tretích osôb. 

 

10.3. Predávajúci znáša nebezpečenstvo škody na predmete tejto zmluvy podľa článku 2 až do okamihu jeho 

protokolárneho odovzdania kupujúcemu, tým sa myslí odovzdanie každého jedného parciálneho trolejbusu, 

a to na základe odovzdávajúceho/preberacieho protokolu podľa článku 3 zmluvy.  Za týmto účelom je 

predávajúci povinný poistiť dodanie predmetu zmluvy podľa článku 2 tejto zmluvy do miesta dodania.  

 

 
 
 
 



Článok 11 
Ochrana dôverných informácií a osobných údajov 

 
11.1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov 

z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto kúpnej zmluvy stali 

verejne známymi, informácie získané oprávnene inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je 

kupujúci povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode 

informácií).  

11.2. Predávajúci v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

zabezpečí dodržiavanie povinnosti mlčanlivosti svojich zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci 

plnenia zmluvy prídu do styku s osobnými údajmi u kupujúceho.  

11.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez 

zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 

11.4. Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej strany, a to s rovnakou starostlivosťou ako 

ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej 

starostlivosti. 

11.5. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak na základe zákona alebo na základe 

rozhodnutia oprávneného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany 

alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného 

odkladu.  

11.6. Ustanovenia jednotlivých bodov tohto článku zmluvy sú platné aj po dobe jej platnosti, a to až do doby, kedy 

informácie  sa stanú verejne známymi. 

Článok 12 
Doručovanie 

 

12.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky/elektronickej pošty zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná bez 

ohľadu na to, či ide o doručovanie poštovou prepravou alebo elektronicky.  

 

12.2. V prípade doručovania zásielok doporučene/do vlastných rúk s potrebou overenia prevzatia, sa za deň 

doručenia zásielky považuje deň 

12.2.1. v ktorom ju strana, ktorej bola adresovaná odoprela prijať, 

12.2.2. ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie  na pošte alebo 

12.2.3. v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že “adresát sa odsťahoval”, 

“adresát je neznámy” alebo iná poznámka, ktorá podľa platného poštového poriadku znamená 

nedoručiteľnosť zásielky. 

 

12.3. Doručovanie podľa bodu 12.2. je možné uskutočňovať elektronicky, pričom zmluvná strana, ktorej je zásielka 

určená, je povinná potvrdiť jej doručenie odosielajúcej zmluvnej strane emailom a zmluvná strana, ktorá 

zásielku odosiela, opatrí doručované dokumenty zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom osoby 

oprávnenej konať za zmluvnú stranu, resp. poverenej osoby. 

 

Článok 13 
Subdodávatelia 

 
13.1. Podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s 

úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky (tejto 

zmluvy). 

 
13.2. Kupujúci podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov predávajúceho, ktorí spĺňajú podmienky účasti 

osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. 

a) až h) a ods. 7 ZVO, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa podmienok a 



požiadaviek zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov počas celého obdobia trvania tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich 

subdodávok je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety 

je uvedená v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia 

ak nebolo IČO pridelené, podiel predmetu zmluvy, predmet subdodávky a tiež údaje o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

13.3. Predávajúci je povinný bezodkladne oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. 

Predávajúci je povinný bezodkladne oznámiť kupujúcemu zmenu subdodávateľa a údaje podľa 

predchádzajúceho bodu 13.2.. Predávajúci bude povinný za porušenie týchto záväzkov v zmysle tohto bodu 

zaplatiť kupujúcemu osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z už zrealizovaných dodávok predmetu tejto 

zmluvy. 

13.4. Predávajúci je povinný pred začatím plnenia predmetu zmluvy zabezpečiť, aby subdodávateľ preukázal 

kupujúcemu splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO v lehote 5 pracovných dní odo dňa podpisu 

tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, ak tak nebolo urobené skôr. Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky 

osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, 

kupujúci písomne požiada predávajúci o jeho nahradenie. Predávajúci je povinný návrh nového 

subdodávateľa doručiť kupujúcemu do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že nový 

subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie 

podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal 

zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný predávajúci, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy. Predávajúci 

bude povinný za porušenie týchto záväzkov v zmysle tohto bodu zaplatiť kupujúcemu osobitnú zmluvnú 

pokutu vo výške 5 % z už zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy. 

13.5. Zapísanie subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora overuje kupujúci v informačnom systéme - 

Register partnerov verejného sektora. Údaje zapísané v registri nie je podľa § 3 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. 

z. potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať. 

13.6. Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má predávajúci zodpovednosť akoby predmet zmluvy plnil sám. 

13.7. K zadaniu určitého podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi, neuvedeného v prílohe č. 2 tejto zmluvy alebo 

k zmene subdodávateľa uvedeného v prílohe č.2 zmluvy počas plnenia predmetu tejto zmluvy môže dôjsť len 

na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami, neoddeliteľnou 

prílohou ktorého bude preukázanie, že subdodávateľ spĺňa podmienky uvedené v § 32 ods.1 ZVO a 

neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO a overenie zapísania 

subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora zo strany kupujúceho, podľa podmienok zákona č. 

315/2016 Z. z., pred podpisom takéhoto dodatku k zmluve. 

13.8. V prípade tzv. „iných osôb“ v kontexte ustanovenia § 34 ods. 3 ZVO, prostredníctvom ktorých predávajúci 

preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktoré spĺňajú podmienky 

účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) 

až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby sa tieto „iné osoby“ reálne podieľali na plnení tejto zmluvy v rozsahu 

svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke predávajúceho a poskytli 

svoje kapacity  predávajúcemu počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy podľa špecifikácie v prílohe č. 2 

tejto zmluvy. Predávajúci špecifikuje v prílohe č. 2 zmluvy na základe záväzkov „iných osôb“ podľa osobitnej 

písomnej zmluvy, predloženej v ponuke predávajúcim, ak to je uplatniteľné. Ak nie je ustanovenie bodu 13.8. 

uplatniteľné, predávajúci uvedie v prílohe č. 2 text : „nie je uplatniteľné“. 

13.9. V prípade, že pred podpisom zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy z objektívnych dôvodov, odôvodniteľne 

vznikne potreba pre zmenu „inej osoby“ podľa predchádzajúceho bodu 13.8, postupuje sa primerane podľa 

úpravy pre subdodávateľov podľa tohto článku zmluvy formou dodatku k zmluve. Ak z hľadiska predmetu 

a rozsahu záväzku „inej osoby“ špecifikovaného v prílohe č.2,  má táto povinnosti zapisovať sa ako 

subdodávateľ do registra partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z., 

kupujúci pred podpisom tejto zmluvy alebo pred podpisom dodatku k zmluve overuje zápis v registri partnerov 

verejného sektora  

 

                                                        

 

 



Článok 14 

        Riešenie sporov 
 

14.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a pri plnení zmluvy, tak prioritu majú: 

14.1.1. zmluva, 
14.1.2. ponuka (vrátane návrhu na plnenie kritérií). 

 
14.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o 

rozhodnutie súd. 

14.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú predávajúceho zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 

14.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR. 

Článok 15 
 Skončenie zmluvy 

 
15.1. Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:    

a) písomnou dohodou alebo  

b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného porušenia 

zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo  

c) odstúpením od zmluvy z dôvodov podľa § 19 ZVO; podľa § 19 ods. 2 ZVO môže kupujúci odstúpiť od 

časti zmluvy, ktorou by došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá by si vyžadovala nové verejné 

obstarávanie. 

  
15.2. Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby. 

15.3. Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinnosti  vyplývajúcej zo  

zmluvy a to: 

a) ak predávajúci bude v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy tak, ako to určuje táto zmluva v čl. 2 a 3, 

a to aj pri jednotlivých dodávkach parciálnych trolejbusov dodávaných podľa tejto zmluvy; 

b) porušenie ustanovenia bodu 4. Preambuly tejto zmluvy, 

c) ak predávajúci nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak 

bolo právoplatne rozhodnuté o výmaze predávajúceho z registra partnerov verejného sektora podľa 

príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z. v platnom znení alebo ak mu bol právoplatne uložený 

zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZVO, 

d) ak subdodávateľ v kontexte § 11 ods. 1 ZVO a § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. v 
platnom znení nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo bolo 
právoplatne rozhodnuté o jeho výmaze z tohto registra, 

e) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie predávajúceho pre nesplnenie podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, 

f) porušenie ustanovenia podľa čl. 16 bod 16.2 a 16.3 tejto zmluvy predávajúcim,   
g) naplnenie ustanovenia čl. 16 bod 16.4 tejto zmluvy predávajúcim, 

h) porušenie ustanovenia čl. 13 tejto zmluvy predávajúcim, 

i) ak kupujúci na základe dokladu podľa bodu 16.6. zmluvy zistí rozpor s ustanovením § 32 ods. 7 ZVO, 

t.j. že predávajúci nezaplatil nedoplatky alebo porušil dohodu o splátkach nedoplatkov na zdravotné 

a sociálne poistenie a daňových nedoplatkov, 

j) ak kupujúci bude v omeškaní  s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní               

od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. 

 

15.4. Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez akýchkoľvek sankcií ak výsledky administratívnej finančnej 

kontroly príslušným riadiacim orgánom neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarania 

predmetu tejto zmluvy. 

15.5. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na 

majetok predávajúceho konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu 

pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je predávajúci vstúpil do likvidácie. 

15.6. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od zmluvy. Obe 

strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred odstúpením od zmluvy, a to 

najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia. 



15.7. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany druhej 

zmluvnej strane. 

Článok 16 
Ostatné práva a povinnosti 

 
16.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v štátnom (slovenskom) jazyku.  

16.2. Predávajúci nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho previesť záväzky zo zmluvy na 

tretiu osobu. 

16.3. Predávajúci sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho neprevedie na inú 

osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy. 

16.4. Predávajúci sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude uskutočňovať právne úkony smerujúce k 

prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp. univerzálne právne nástupníctvo) na 

iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Uvedené právne úkony bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči kupujúceho od samého začiatku právne neúčinné 

a kupujúci je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy s tým, že predávajúci bude povinný za 

porušenie zmluvného záväzku v zmysle tohto bodu zaplatiť kupujúcemu osobitnú zmluvnú pokutu vo výške 

5 % z už zrealizovaných dodávok predmetu tejto zmluvy. 

16.5. Samotné uzavretie tejto zmluvy nezakladá nárok predávajúceho  na uskutočnenie plnenia predmetu tejto 

zmluvy. 

16.6. Kupujúci je oprávnený podľa § 152 ods. 5 ZVO dodatočne vyžiadať od predávajúceho doklad podľa § 32 

ods. 1 písm. b) a c) ZVO a predávajúci je povinný požadované doklady predložiť. 

Článok 17 
Záverečné  ustanovenia 

 
17.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 

ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

17.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán, tak aby boli tieto dodatky prijaté  v súlade s príslušnými ustanoveniami 

zákona o verejnom obstarávaní (napr. § 18 ZVO). Dodatky budú očíslované podľa poradia. 

17.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od 

doručenia návrhu dodatku druhej strane. 

17.4.  Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane, uvedenej pri 

označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou 

doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa podľa predchádzajúcich ustanovení  doručovanú 

zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručenú v súlade s čl. 12 tejto zmluvy. 

17.5. Zmluva  je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu,  tri rovnopisy pre kupujúceho a  dva 

rovnopisy pre predávajúceho. 

17.6. Zmluva sa uzatvára na dobu realizácie predmetu tejto zmluvy a nadobúda platnosť dňom jej podpísania 

zmluvnými stranami a účinnosť:  

- dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov  

                          a 
- dňom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra medzi 

kupujúcim ako prijímateľom a ministerstvom ako poskytovateľom alebo dňom nasledujúcim po dni  

jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv    

17.7. Kupujúci je povinnou osobou a vzťahuje sa na neho povinnosť vyplývajúca zo zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 343/2015 Z. z. 



o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predávajúci dáva výslovný súhlas na 

zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu. 

17.8. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy, kupujúci bezodkladne písomne oznámi predávajúcemu, že zmluva 

nadobudla účinnosť.   

17.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim 

porozumeli. Táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak 

súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú. 

 
Prílohami tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1:  Podrobná technická špecifikácia parciálnych trolejbusov  vrátane cenovej špecifikácie 

Príloha č. 2:  Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“ 

Príloha č. 3:  Program zaškolenia zamestnancov kupujúceho na obsluhu, údržbu a opravy dodaných parciálnych 

trolejbusov 

Príloha č. 4:  Reklamačný poriadok 

Príloha č. 5: Zoznam servisného a diagnostického zariadenia dodaného s parciálnymi trolejbusmi. 

 

 

 

V Ľuboticiach,  dňa ....................     V Plzni,  dňa ...................... 

  

Za kupujúceho:        Za predávajúceho: 

 
 
 
 
 
 
 
________________________                   ________________________     
Ing. Martin Jaš                     Ing. Karel Majer 
predseda predstavenstva                                   predseda predstavenstva 
         ŠKODA ELECTRIC a. s.  
 
 
 
 
 
 
 
                     
 ______________________       _______________________     
 Ing. Matúš Murajda                    JUDr. Veronika Rybářová 
 člen predstavenstva       člen predstavenstva  
         ŠKODA ELECTRIC a. s.  


