
 

OBEC ZÁVOD 

Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Naša značka:                         Vybavuje: Maxianová/0347799254      Závod, dňa 9.3.2016 

 

 

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky „Autobus“ 

  

 Verejný obstarávateľ Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod zadáva zákazku na 

kúpu „Autobusu“ a to v zmysle zákona č. 95/2013 Z. z. a 34/2014 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov § 9 ods. 9 na kúpu ojazdeného autobusu, pre potreby Obecného úradu, ktorý  nie 

bežne dostupných na trhu. 

 

V prípade, že máte záujem sa verejného obstarávania zúčastniť, zašlite svoju cenovú ponuku 

podľa nasledovného zadania. 

 

     

 Predmet zákazky Množ. M.J. 

  

Cena 

celkom v € 

bez DPH 

Cena 

celkom v € s 

DPH 

1. 

 

 1 ks     

 

Podrobný opis predmetu zákazky: 

Premetom zákazky je jazdený autobus  

Rok výroby: od roku 2005 

Počet miest: 17-22 

Emisná norma minimálne: EURO 3 

Stav vozidla: nehavarované, bez korózie 

Emisná kontrola: dátum vykonania maximálne 02/2016 

Technická kontrola: dátum vykonania maximálne 02/2016 

Bezpečnostné pásy 

 

 

Predpokladaná cena za celý predmet zákazky:  13 333,33 eur bez DPH. 

 

Ak nie ste platcom DPH, uveďte to vo svojej ponuke. 
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Miesto dodania predmetu zákazky sídle úspešného uchádzača 
 

Termín kúpy:  do 3 dní od predloženia objednávky verejným obstarávateľom 

K cenovej ponuke musí uchádzač priložiť: 

 

a) Doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky, alebo doklad 

o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou (Úradom pre 

verejné obstarávanie)  

b) Uchádzač v cenovej ponuke uvedie: 

- názov firmy, adresu, kontaktnú osobu, 

- telefónne číslo, 

- faxové číslo, 

- elektronickú adresu  

- IČO 

- DIČ 

- IČ DPH 

- bankové spojenie 

- číslo účtu 

   

Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky obstarávania bude financovaný 

z kapitálových prostriedkov, bezhotovostným stykom po prevzatí predmetu zákazky. Platba 

za uskutočnenie predmetu zákazky sa bude realizovať v eurách. Preddavok obstarávateľ 

neposkytuje. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia.  

 

Obhliadka: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že pred uzatvorením kúpnej zmluvy 

vykoná obhliadku a skúšobňu jazdu predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ s úspešným 

uchádzačom si dohodne dátum a čas obhliadky na adrese: 

Obecný úrad 

Sokolská 243 

908 72  Závod 

 

Spôsob vzniku záväzku: Zmluva 

 

Cenovú ponuku zašlite poštou alebo doručte osobne na adresu: Obecný úrad, Sokolská 243, 

908 72 Závod, v termíne do 14.3.2016, do 12,00 hod. Obálku označte heslom  „Autobus“ 

a neotvárať. 

 

 

 

 

Ing. Peter Vrablec 

             starosta obce 

 

 

Príloha: Návrh zmluvy 
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(návrh) 

 
KÚPNA ZMLUVA 

 
 
Zmluvné strany: 
 
Obchodné meno: ............................. 
Sídlo:   ............................. 
IČO:   ............................. 
DIČ:   ............................. 
IČ DPH:  .............................  
Zapísaná:  ............................. 
V mene ktorej koná: .............................  
Číslo účtu:   .............................  
 
 (ďalej len ako „Predávajúci“) 
 
a 
 
Obchodné meno: Obec Závod 
Sídlo:                           Sokolská 243, 908 72  Závod 
IČO:                             00310158 
DIČ:                             2020380131  
Zastúpený:                   Ing. Peter Vrablec – starosta obce 
Banka:                         Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN:                          SK97 5600 0000 0032 0325 0003 
     
(ďalej len ako „Kupujúci“) 
 
 
uzatvorili v zmysle ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov túto kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“): 
 
 

Článok I 
Úvodné ustanovenie 

 

Predávajúci je výlučným vlastníkom nasledovného motorového vozidla:  

 

Druh vozidla:   autobus 

Továrenská značka, typ:  ............................. 

Farba:     ............................. 

Kód motora:   .............................  

VIN:    ............................. 

Rok výroby:   ............................. 

Číslo technického preukazu: .............................  

Evidenčné číslo vozidla:  .............................   

 

(ďalej len ako „Predmetné motorové vozidlo“). 
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Článok II 
Predmet Zmluvy 

 
Predávajúci touto Zmluvou predáva Kupujúcemu Predmetné motorové vozidlo za vzájomne 

dohodnutú kúpnu cenu a Kupujúci Predmetné motorové vozidlo za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 

kupuje do svojho výlučného vlastníctva.  

 

 

Článok III 

Kúpna cena 

 

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Predmetné motorové vozidlo vzájomne dohodnutú 

kúpnu cenu vo výške ..............,- € (slovom ....................................................... eur). 

  

V prípade, ak Predávajúci je platiteľom DPH, bude ku kúpnej cene pripočítaná DPH vo výške podľa 

príslušného právneho predpisu. Predávajúci vystaví faktúru, ktorou vyúčtuje kúpnu cenu a vystavenú 

faktúru doručí Kupujúcemu.  

 

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu vo výške uvedenej 

v tomto článku III Zmluvy: 

 

- bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, a 
to v deň podpisu tejto Zmluvy. 

 

V prípade, ak dohodnutá kúpna cena za Predmetné motorové vozidlo podľa tohto článku III Zmluvy 

nebude Predávajúcemu uhradená riadne a včas, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. 

Odstúpením sa Zmluva zrušuje od svojho počiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom 

plnenia, ktoré si na základe Zmluvy poskytli, a to najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa doručenia 

písomného oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy Kupujúcemu.   

 

 

Článok IV 

Stav Predmetného motorového vozidla 

 

Predávajúci vyhlasuje, že Predmetné motorové vozidlo: 

  

- bolo používané,  
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- bolo riadne udržiavané,  
- ku dňu podpisu tejto Zmluvy má najazdených ....................... kilometrov,  
- je v dobrom stave,  
- nemá žiadne vady / má nasledovné vady: 

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

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

Kupujúci vyhlasuje, že sa so stavom Predmetného motorového vozidla riadne oboznámil jeho 

obhliadkou a skúšobnou jazdou a kupuje ho v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpisu tejto 

Zmluvy. 

 

 

Článok V 

Odovzdanie predmetu kúpy a prevod vlastníckeho práva 

 

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Predmetné motorové vozidlo odovzdá Predávajúci Kupujúcemu 

v deň podpisu tejto Zmluvy.  

 

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vlastnícke právo k Predmetnému motorovému vozidlu 

prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny podľa článku 

III tejto Zmluvy.  

 

Predávajúci a Kupujúci sa ďalej dohodli, že prepis Predmetného motorového vozidla v evidencii 

motorových vozidiel je oprávnený vykonať aj Kupujúci, na čo ho Predávajúci týmto výslovne 

splnomocňuje. 

 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch obsahovo zhodných rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú 

zo zmluvných strán.  

 

Práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.  

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto Zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu, a na znak súhlasu 

s ustanoveniami tejto Zmluvy, zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, ako vyjadrenie ich 

slobodnej a vážnej vôle.  
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V ......................., dňa .......... 

 

 

 
 
___________________________   _____________________________  
Predávajúci      Kupujúci 

 


