xÚpľł ZlĺLĺJvA

podľa Ş409 a nasl. ztlkonač,.5I31I99I Zb. obchodného ztlkonĺíkavplatnom znení

cl.

1.

Zmluvné strany
1.1.

Kupujúcĺ:

obchodné meno:
Sídlo:

IČo:

DIČ:
IČ opH:
Zttpislregistrâcia:
č.40391/R
Bankové spojenie:
Císlo úětu:
Štatutaľnyoľgán:

Dopľavný podnik mesta PovaŽská Bystrica s.ľ.o
Sportovcov 340,0I7 01 Považská Bystrica
53rs3073
2121306561
sK2121306s61
obchodný ľegisteľ okľesného súdu Tľenčín,oddiel Sľo, vložka

VÚB, a.s., poboěka Považská Bystrica
sK44 0200 0000 0043 0856 t45l
Radovan Čmelo, konateľ

(ďalej len,,kupujúcĺoo)
1.2. Pľedávajrici:
obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania:
ICO:
DIČ:

ĺČopH:

Zâpislregistrâcia
Bankové spojenie:
Čísloúčtu:
Tel.:
Štatutáľnyorgán:

ANTIK Telecom

s.ľ.o.

Čárskeho 10, 040 01 Košice
36 191 400
2020045973
sK202004s973
okľesný súd Košice I v odd. Sľo vo vl'č 10988/V

CSOB
sK35 7500 0000 0009 13047903
055 I 3012345
Miroslav Antal

(ďalej len,,pľedávajrĺcĺoo)

(Kupujúci a pľedávajúci ďalej spolu tiežlen,,zmluvnéstľany")

Zmlwné strany uzatválrajűtúto zmluvu na đodávkutovaru, ktorá je výsledkom postupu zadania
zâkazky v súlade so zákonom č,. 34312015 Z. z' o veľejnom obstarávani ao zmene a doplnení

niektorych zákonov v platnom znení.

čl. z
Pľedmet zmluvy
2.1Predávajúci sa touto zmluvou zavazuje kupujricemu dodať tovar ,,PBbikesharing", podľa
špecifikácie uvedenej v pľílohe č.2 a za kúpnu cenu podľa cenovej ponuky pľedávajúceho,
ktoľá tvoľíneoddeliteľnú súčasťtejto zmluvy ako príloha ě' 1 (ďalej len,,tovaroo)'

Z.ZPređâvajúcitouto zmluvou ztnoveíprevćĺdzanakupujúceho vlastnícke pľávo k tovaru.
2.3 Prcđâvajúcisa zavazuje súčasnes dodaním tovaľu kupujúcemu dodat' všeĘ doklady
vzťahujúcesa k tovaru, najma dodací list, záľučnýlist, návod na obsluhu v slovenskom
jazyku alebo českom jazyku.
2.4 Kupujúci sazavźłzuje zariađnea včas dodaný tovu zapIatiť pľedávajúcemu kúpnu cennza
podmienok a spôsobom upraveným v tejto zmluve.

Čls

Dodacia lehota, mĺesto dodanĺa a dodacie podmĺenky
3.1 Pľedávajúci je povinný kupujúcemu dodat'tovaľ podl'a tejto zmluvy najneskôľ v lehote do

doľučeniapísomnej výzvy na dodanie tovaru zo strany kupujúceho
pľedávajúcemu. Kupujúci doľučípredávajúcemu výzvu na dodanie tovaru do 30 dní odo
dňa účinnostitejto zmluvy.

2 mesĺacov od

3.2 Miestom dodania tovaľu podl'a tejto zmluvy je: Športovcov 340, 017 01 PovaŽská Bystrica
3.3

Predávajúci je povinný dodať tovar

do miesta dodania podľa bodu 3.Ż tejto

zmluvy v množstvách uvedených podľa bodu 2.1 tejto zmluvy a v termíne podľa bodu 3.1
tejto zmluvy.

3.4 odovzdanie tovaľu pľedávajúcim kupujúcemu bude zmluvnými stľanami potvľdenéna
dodacom liste ďalebo v pľeberacom a odovzđâvacom pľotokole. Dodací list ďalebo
pľeberací a odovzdávací pľotokol bude podpísanými oboma zmluvnými stranami.

ľámci dodania tovaľu kupujúcemu zaväzuje vykonat' zaškolenie osôb
určených kupujúcim na obsluhu tovaľu, pričom o zaškoleníbude vydané pľedávajúcim
alebo iným na to oprávneným subjektom príslušnépísomnépotvrdenie. Zaškolenie bude

3.5 Predávajúci sa v

vykonané najneskôr do 7 dní odo dňa odovzdania tovaľu kupujúcemu.

cr.4

Kripna cena a platobné podmienky

4.l Kúpna cena tovaľu je zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/199 6 Z.z'
ocenách v platnom znení, vyhláškou č).8711996 Z.z.,ktotou sa tento ztlkon vykonáva
a predstavuje sumu vo výške:

52700 €
Celková kúpna cenabez DPH:
(slovom: PäťdesiatdvatisícSedemsto eur)

DPH20

%o:

10 540 €

(slovom: Desaťtisíc Päťstoštyridsaťeur)
63 240 c
Celková ţrĺpna cena s DPH:
(slovom: Sest'desiattľitisíc Dvestoštyridsať euľ)

4.2 Špecifikácia kúpnej ceny podľa jednotlivých poloŽiek tovaľu je uvędená v prílohe č. 1 tejto
zmlwy, ktorá tvoľí neodđeliteľnú
srĺčast'tejto zmluvy.

4.3Kúpnacena dohodnutá vtejto zmluve je konečná, nemôže sa meniť azahÍňa všetky
poplatky, cla, dane a náklady spojené s dodaním tovaľu kupujúcemu.

4'4 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cęrlv za riadne a věas dodaný tovaľ pľedávajúcemu na
zëlklade faktúry, ktorú vystaví pľedávajúci po dodaní tovaľu kupujúcemu s lęhotou
splatnosti 60 dní.
4.5 Faktúľamusí obsahovat' všetky náleŽitosti ustanovené zâkonom č).22212004 Z.z. o dani

zpridanej hodnoty v platnom znenĹ Pľílohoufaktúry musí byť fotokópia dodacieho listu
potvrdeného kupujúcim ďalebo pľebeľacieho a odovzdávacieho pľotokolu podpísaného
oboma zmluvnými stranami. Dôvodom na opľávnené vľátenie faktúry je skutočnosť,že
faktúra má formálne alebo obsahové nedostatĘ stanovené zákonom a/alębo touto zmluvou.
V pľípade vrâteniafaktúry nová lęhota splatnosti začneplynúťodo dňa doľučeniaopľavenej
faktúľy.

cl.5

Vlastnícke pľávo a nebezpečenstvo škody
5'1 Vlastnícke právo ktovaru a nebezpeč,enstvo škody na tovaľe pľechâdza na kupujúceho
momentom prev zatia tovaru kupujúcim.

čl. o

Povinnosti pľedávajúceho, záručný a pozáručný seľvis
6'1Prędávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovaľ podl'a tejto zmluvy vdohodnutom
množstve, akosti a vyhotovení, ktoľézodpovedá ričęlu jeho použitia a spíňa kvalitatívne,
technické parametre podľa pľíslušnýchplatných noľięm a stťažnýchpodkladov, ktoľéboli
pľedávajúcemu známe už pľed uzatvoľením tejto zmluvy. Kupujúci je oprávnený odmietnuť
prevzatie tovaľu, ktorý zjavne vykazuje vady najmä poškodenie, nekompletnosť alebo
nefunkčnosť.

je povinný odovzdať kupujúcemu všetĘ doklady, ktoľé predávajúci je povinný
6.2Pľeđźxajúci
odovzđtxaťspotrebiteľovi a sú potľebnéna prevzatie a riadne užívanietovaľu
v slovenskom alebo českom jazyku, najmä podklady podľa bodu 2.3 zmluvy.
6.3 Predávajúci

je povinný bezodklađnepísomne oznâmiť kupujúcemu všetky skutočnosti,

ktoľémôžu ohĺoziť užívanictovaru kupujúcim, o ktorych sa dozvedel, najmä zo stľany
výľobcu na zttklaďę ozntłmenia výľobcu alębo ziných zdrojov, alebo ktoré by mal
pľedávajúci oznâmit' kupujúcemu na zëłklaďe odbornej starostlivosti pľedávajúceho.

6.4 Predéxajúciposkytuje na tovar záľukuT4 mesiacov. V prípade, ak sa na tovar ďalebo jeho
č,asťvzťahuje dlhšia záručnâdoba ako 24 mesiacov, platí táto dlhšia zâručnâdoba. Zuučna
doba zač,ínaplynúť dňom dodania tovaru. Pľedávajúci sa zaväzuje, Že počas zěĺruč.nejdoby
vykoná na svoje náklady všetĘ potľebnéservisné pľehliadky, diagnostiku a revízie, o čom
vyhotoví ztznam. Ak sa v pľiebehu zéłruěnej doby pľejavíakákoľvek vada' je predávajúci
povinný vadu odstrâniť a to bezodplatne.

6.5 Pľedávajúci sa zavazuje odstľániť vadu (poľuchu) tovaru počas tľvania záľučnej doby

najneskôr v lehote 48 hodín od jej oznámenia predávajúcemu' Pľi vadách (poľuchách)
vyžađu1ucichsi dlhšíčas ich odstraňovania, sa pľedávajúci zavazuje podniknút' také
opatrenia, aby k ich odstľáneniu došlo čo v najskoršom technicky možnom čase, najneskôľ
však v lehote do 30 dní po doľučeníoznttmenia o vade, pričom o týchto skutočnostiach
aprijatých opatľeniach kupujúceho bezodkladne infoľmuje. Zttučĺâdoba neplynie po
dobu, počas ktorej sú na tovaľe odstľaňované vady, za ktoré zodpovedâ pređávajúci
a kupujúci nemôže tovaľ ľiadne užívať.

6.6 Predâvajúci sa zavazuje ľea|izovaťseľvisnéslužby a technickú pomoc (dodanie náhľadných
dielov, príslušenstva a pod.) aj po uplynuti ztltučnej doby (pozaručný seľvis) v trvaní
najmenej 5 rokov za obvyklé ceny servisných služieb a technickej pomoci, azapoďmienok
ďalej medzi zmluvnými stranami đojednanýchosobitnou dohodou'
6.7 Zmluvné strany sa súěasne dohodli, že pokiaľ nębude zâručný ako aj poztĺtuěný seľvis
zabezpeč'ovaný priamo u kupujúceho, buđezabezpeěovaný v autoľizovaných servisných
prevádzkach alebo servisných strediskách, pľičompľedávajúci sa zavazuje umoŽniť účasť
zástupcu kupujúceho pľi seľvisnom zásahu pokiaľ o to kupujúci požiada.

6.8

V pľípade,Že dôjde k zmene subdodávateľa, predávajúci je povinný kupujúcemu najneskôĺ

v deň, ktoľý pľeđchâďzadňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, pľedloŽiť písomné
oznâmęnie o zmene subdodávateľa, ktoľébude obsahovať minimálne: ťrdaje o osobę
oprávnenej konat' za subdodávateľa v rozsahu meno a pľiezvisko' ađľesapobytu, dátum
naľodenia.

Čl.ĺ

Sankcie
7.1'

v

pľípade, ak pľedávajúci nedodá kupujúcemu tovar v dohodnutom teľmíne, pľedávajúci sa
o/o zceîytovaľu zakaždý aj
zavazuje kupujúcemu zap|atiť zmluvnú pokutu vo výške 0,I
zač,atý deň omeškania.

7.2v prípade, ak pľedávajúci nezačne s odstraňovaním kupujúcim riadne reklamovanej vady

tovaľu v lehote podľa bodu 6.5 tejto zmluvy, pľedávajúci sa zaväzuje zaplatiť kupujúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- € zakaždý aj zač,atý deň omeškania.

7.3 Zap\atením zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nie je dotknutý náľok na náhľadu škody

čLs

odstrĺpenie od zmluvy
8.I Každâ zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy v zmysle ustanovenia Ş345
a nasl. obchodného zákonníka.
8.2 Za pođstatnéporušenie povinnosti pľedávajúceho sa považuje omeškanie predávajúceho s

dodaním tovaru dlhšie ako 30 dní po lehote dohodnutej v bode 3.1 tejto zmluvy.

8.3 Za podstatné poľušenie poviĺrnosti kupujúceho sa považuje omeškanie so zaplatením kúpnej

ceny tovaľu o viac ako 60 dní.
8'4 Kupujúçi má" právo odstúpiť bez akýchkoľvek sankcií od zmluvy v pľípade, kedy ešte
nedošlo k plneniu zmluvy meďzí pľedávajúcim a kupujúcim a výsledky administĺatívnej
Íinančnejkontľoly poskytovateľa ťrnančných pľostriedkov neumožňujú ťtnancovanie
výdavkov vzniknutých z obstarávania tovaľov.

cl.9

Záverečné ustanovenia

9.I Zmluvĺéstrany sa dohodli, že všetky písomnosti v súvislosti s touto zmluvou budú
zmluvným stranám doručovanéfoľmou poštovej doporučenej zásielky ďalebo elektronicky
ęmailom a to na adresu sídla zmluvných strtĺn alalebo elęktronicky na emailovú adľesu
uvedenú v zâhlavi tejto zmluvy. V prípade Zmeny doručovacej adresy (koľešpondenčnej,
emailovej) sa zmluvné stľany zavazují oznâmiť túto skutočnosť druhej strane do 7 dní od
jej zmeny. Pokiaľ si ktoľékoľvekzmluvná strana doručovanúpoštovúzásielku odmietne
prevziať alebo sa zâsielka sa vľáti dľuhej zmluvnej strane ako nevyzdvihnutá v úloŽnej
lehote, povaŽuje sa zásielka za doľučenúdňomjej vľátenia odosielateľovi.

9.2Zmluvné strany sa dohodli, že predźnajtĺcinie je opľávnený postúpiť akékoľvek
pohľadávky ztejto zmluvy tľetímosobám bez pľedchâdzajirceho písomnéhosúhlasu
kupujúceho.

9.3 Zmluvné stľany sazavazl4u, žę obchodné a technické infoľmácie, ktoľéim boli zmluvným
stľanám zvetené, nesprístupnia tľetímosobám bez písomného súhlasu dľuhej zmluvnej
stľany, ani tieto informácie nepoužţúpľe iné účelyako pľe plnenie podmienok tejto zmluvy,
s výnimkou poskytnutia infoľmácii riadiacim orgánom projektu, pľípadne iným inštitúciám,
voči ktoĺ;ým existuje povinnosť ich spľístupnenia.

9.4v zmysle

zétkona č,. ŻIIl2000 Z.z. o slobodnom prístupe k infoľrnáciám v platnom znení,
zmluvné stľany súhlasia s tým, že zmluva, objednávky a daňové doklady súvisiace s touto
zmluvou budú zveľejnené takým spôsobom, ktoľý pľe povinne zveľejňované zmluvy ukladá
zźlkon o slobodnom pľístupe k infoľmáciám vo svojom ustanovení ust. Ş5a a $ 5b. Zatým
účelompľedávajúci udeľuje kupujúcemu súhlas na vykonanie potľebných úkonov
týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov.

9.5 Táto zmluva je uzavretâ momentom jej podpisu obidvoma zmluvnými stľanami a nadobúda
účinnosťdňom nasledujúcim po dni jej zveľejnenia podľa zźĺkonač,. 21112000 Z. z.
o slobođnomprístupe k informáciám a o Zmene a doplnení niektorých zźlkonov v znení

neskorších pľedpisov.

9.6Predâvajúci vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na ztlk|ade
ktorých by kupujúci mal, či mohol byť ľučiteľomv Zmysle ust. Ş69 ods. 14 v nađväznosti
na ust. Ş69b zákona č,.22212004 Z.z. o đaniz pľidanej hodnoty v platnom znęní za daňovu
povinnosť predávajúceho vzniknutu z DPH, ktoľúpredâvajuci kupujúcemu faktuľoval
ku kúpnej cene podľa tejto zmluvy. Predávajúci vyhlasuj e a zavazuje sa, že k DPH podá
riadne daňové priznanie a v pľípade vzniku povinnosti zaplatit' DPH túto daň odvedie

príslušnémudaňovému úľadudo uľčenejlehoty splatnosti. Pľedávajúci vyhlasuje, že nemźl
akýkoľvek úmysel ĺezaplatiťDPH vzťahujúcusa k pľedmetu plnenia podľa tejto zmluvy'
alebo úmysel skrátiť daň, či prípadne vylákať daňovú výhodu, anemâ úmysel dostať sa do
postavenia, kedy túto daň nebude môct' zaplatit'.

Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sa môŽu uskutočniťlen písomne formou písomného
dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

9.7

9.8 Zmluvaje vyhotovená v štyľoch(4) vyhotoveniach, z ktoľých každâ zo zmluvných stľán
dve vyhotovenie.
obđrží

9.9 Zmluvné stľany vyhlasujú, Že si túto zmluvu prečítali,a že tâto tak ako bola vyhotovená

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktoľúsi vzźĺjomnetoutozmluvou prejavili, ěo zmluvné stľany
jej podpisom výslovne potvľdzujú.

Pľíloha č. 1 _ Rozpočet/Cenová ponuka
Príloha č,. Ż _ ŠpeciÍikácia
Pľíloha č. 3 _ Zoznam subdodávatel'ov
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Pľíloha č. 1 _ Rozpočet/Cenová ponuka

''PBbikeshaľing'
Veľej ný obstarávatel7kupuj úci :

Názov:
Sídlo:
lČo:

U chadzač:l pľedávaj

Názov:

Dopravný podnik mesta Považská Bystrica
Špoľtovcov340,0I7 01 PovaŽská Bystľica
53153073

ü c

r:

ANTIK Telęcom

lČo:

j.c. (EUR)

Cast'pľedmetu
zákazky

bez

Bicykel ANTIK City
Bike
aplikácia

Cena (EUR)
celkom
Uchddzač je platiteľom

s.ľ.o

Čáľskeho 10, 040 0l Košice
36 19Ţ 400

Sídlo

DPH

Množstvo

Cena spolu

@aĐ

bez

DPH

Cena spolu

GUn s DPH

845 €

60

50 700 €

60 840 €

33'33 €

60

2000€

2400€

X

X

52 700

€,

63 240 €

DPH*

V Košiciach, dňa Í5JŻ.ŻjŻI
Meno, priezvĺsko, podpis opľcívnenej osoby

pečiatka

* nęhodiacę sa preškľtnite

l

Príloha č.2 _ Špecifikácia

I.

Technická špeciÍĺkáciabicykla PBbikesharing - ANTIK City Bike

Min. požadovaný parameteľ

Reálny paľameter
ánolnie alebo reá'lna číselná łrodnota
paľametľa

Min. 3 prevodové stupne
Výškovo nastaviteľnésedadlo

LED pľednéa zadné svetlo na dynamo
Bezdušové kolesá

odkladací košíkv prednej alebo zadnej časti, resp.
v oboch častiach
Integrovaný GPS vysielač s dial'koqým monitoringom
cez GSM sieť
Predný blatník s možnosťou umiestnenia ľeklamv
Zađnýblatník s možnosťou umiestnenia ľeklamy
Stoian na bicykel

Zvonček
Vyhotovenie rámu bicykla s nízkym nástupom
Bezpečnostnéskľutky a matice
Pevná vidlica

Vedenie bľzdovŕch laniek a káblov v ráme bicykla
Vyhotovenie z odolných mateľiálov uľčenýchna
celoročnépoužítiea parkovanie vonku
odolnost' voči poveteľnostným podmienkam,
mechanickému poškodeniu a vandalizmu
Polohovatel'né a neodnímatel'né sedadlo
Vel'kost' kolies min. 26"
Nosnost' bicykla min. I lOks
Hmotnosť bicykla max' 23ke
Bicvkel musí zodpovedať STN EN ISo 4210-2
Inteligentný zámok s QR kódom, číslombicykla

il.

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Áno
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Áno

Špecifikácia systému PBbikeshaľing

System PBbike musí umožňovať shaľing bike v reŽimoch:
- Pevné dokovacie stanoviská (PdS)
- Virtuálna stanoviská (Vs)
- ,,Zober a odloŽ" (Zao) _ shaľing funguje na systéme vol'ne odstavených bicykloch viditel'ných
v aplikácii.

Zâkaznik pomocou aplikácie nájde najbližšięzariadenie. NačítanímQR kódu na bicykli sa mu
prostľedníctvom aplikácie automaticky odomkne azaěína sapočítanie času jazdy. V pľípadePdS aVs sú
miesta vyznač,enév aplikácii s počtom vol'ných zaľjadení a aj vol'ných miest. Po skončení jazdy zâkazník
bicykel mechanickým pohybom páčky na inteligentnom ztłmku bicykel Îyzickyzamkne. Tým jazda končía

aplikácia mu ukáže prejazdený čas, vzdialenost' a aj cenu. Systém PBbikeshaľing musí umožniťkombináciu
ľežimov. Predmetom obstaľávania bude reŽim Ys aZao.

III. Špecifikácĺa obslužnej aplĺkácie

obslužná aplikácia sa musí skladať min.

1.

Čast'_ Užívateľská

z2

častí:

UŽívatel'ská ěasť musí umožňovať regisţráciu používatel'ov výpoŽičného systému a vytvorenie vlastného
pľofilu v jednoduchých kľokoch, požičanie a vľátenie bicyklov' UmoŽňuje sledovanie stavu (obsadenosti)
jednotlivých PdS a Vs. Integľované všetky potrebné informácię pre zőkaznÍkov' aktuálne spľávy a novinky,
návody na použitie' Podpora pre opeľačnésystémy ioS aj Andľoid. Integľovaná licencovanâplatobnâbrâna.

-i

Možnost' nahlasovania poľúch'Možnosť kontroly platieb, d\zky a trasy jâzđa výpožičiek.Možnost'
kontaktovaniazâkazníckej linky. Užívateľskýjazykaplikâcie min. slovenský

2'

Časť- Servisná

Seľvisná časťmusí umožňovaťsledovanie stavu (obsadenosti) Vs a bicyklov. Zabezpećuje všetky náležitosti
ohl'adne pľenájmu bicyklov (evidencia zttkazníka,číslavypožičanéhobicykla, platby, štatistiky jednotlivých
bicyklov aYs).Zabezpečuje všetky náležitosti ohĺ'adne prevâdzky a seľvisu bicyklov' Užívate|'ský jazyk

aplikácie min. slovenský
Súčasťoudodávky bicyklov musí byť zabezpečenie funkčnéhosystému - pľepojenosť, správa nastavení,
vývoj, licencia na používanie aplikácii na min. 5 rokov, tvorba všeobecných obchodných podmienok podľa
zadaniaso zapracovaním cenníka pre službu. Taktiežsúčasťoudodávky musí byť manuál obsluhy, technický
list amanuál űdržby. Súčasťceny musí byť online 365lŻ417 prístup do aplikácie cezrczhranĺe API, ktoré
bude posĘtovať polohu jednotlivých bicyklov pľe aplikácie tretích strán. Zźlručnádoba na bicykle min.24
mesiacov. Pozáľučnéopľavy audľžbu, zimné uskladnenie bude reaIizovať DPMPB s.ľ.o.

IV. Počet bicyklov
Predmetom zâkazky je dodávka 60 ks bicyklov PBbikeshaľing'

v.

Výpočet ceny
Cena sa skladá :

1.
2.

Zadođávku 1ks bicykla PBbikeshaľing * počet obstarávaných bicyklov (ó0)
Ročný poplatok zaptevâdzku aplikácie a systému PBbikeshaľing. Ročný poplatok musí byť
stanovený na 1 požičaniebicykla za pľedpokladu 10 000 požič,anízaľok s dlŽkou požičania30

minzapoplatok

1€.

Výsledná cena (VC) sa skladá
VC = Cena článok V. bod 1 * cena článok V. bod 2

Pľíloha ě.3 Zoznam subdodávatelbv
Zoznam subdodávatel'ov
Pľedávajúci pľehlasuje, že pri plnení zm\uvy uzatvorenej ako výsledok procesu veľejného obstaľávania
s názvom ,,PBbikeshaľing'' bude využívaťkapacity, ľesp. zdľoje nasledovných subdodávateľov a zâroveřl

prehlasuje, že u subdodávatel'ov nejestvujú dôvody na vylúčenie podľa Ş40 ods. 6 písm. a) až:h) a ods. 7
zttkonač).34312015 o verejnom obstarávaní v zneni neskoľšíchpľedpisov:

Ndzov firmy ą sídlo

P.č.

subdodóvąteľą,

Ëo

Údaie o osobe opróvnenej
konať zą subdodóvąteľą
(meno a pľiezvisko, adľesa
pobytu, dótum nąrodenią,

Podiel na
Pľedmet dodóvok, próc alebo
şlužieb - špecifikócia

V Košiciach ' día 15.12'202l

objeme

dodáłĺq, (%

av EUR)

funkcia)

V pľípadezmeÍ|y subdodávateľa je predávajúci min.

celkovom

3 pracovné dni vopľed nahlásiť

cárskeho 10' 040

ĺ\,lerlo,

kupujúcemu.

2

osoby

