KÚpno zmluvo
uzotvorenó podľ o usl. Ş 409 o nosl. zókono ě. 5l3/l99l Zb. obchodný zókonní k v znenÍ neskor¹ í ch
predpĺ sov
(ďolej len:,,Zmluvo")

l. Zmluvné slrqny

KupuJÚcl:

Sí dlo:

Dopľ ovný podnlk meslo Povo®skđ Bystrlco s.
skrđ leneDPMPB s.ĺ .o.
© porĺ ovcov340. 0l7 0l Povo®skó Bystrico

lČ o:

53r 53073

Registrócio:
DlČ :
lČ opH:

oR os Trenč í n,odd.:

obchodné meno:

ľ . o.

Sro, vlo®ko č .: 4039l /R

2l 2l 30ó5ól
sK2l 2l 30ó5ól

Zost.:

Rodovon Č melo, konoĺ eľ

Bonkové spojenie:
IBAN:

VÚg Bonko o.s. Povoâkó Bystrico
SK44 0200 0000 0043 085ó l45l

Technický vedÚci projektu:
obchodný vedÚci projektu:

Rodovon Č melo
Rodovon Č melo

(d'olej len:,, KupujÚci'')

o
1.2.

Pľ edđ vojtjc!:

\.:.

obchodné meno: '

]

Sí dlo:

COREX s.r.o.
© lÚrovo 1o4ól97,9520] Vróble

lČ o:

17ó38941

Registrócio:
DlČ :

oR Nitro v odd.Sro, vlo®ko č .: 15ó35/N

lČ opn:

sK2020411228
lng. Peter Zóvody - konoteľ
lng. Jozef Potoky - konoteľ
vÚg o.s'
sK52 0200 0000 0028 8369 7ó55

Zost.:

Bonkové spojenie:
IBAN:

Btc
Tel. kontokt:

E-moilový kontokt:

Technický vedÚci projektu:
obchodný vedÚci projektu:

2020Ą11228

SUBASKBX
+421905350214

potoky@corex.sk
lng' Jozef Poĺ oky
lng. Jozef Pofoky

(ďolej len:,, Pľ edđ vojÚcl")

(PredóvojÚci o KupujÚci ďolej tie® spoloč ne oko: ,,Zmluvné slľ ony" olebo jednotlivo oko: ,'Zmluvnđ
slĺ ono")

Preambulo
Zmluvné sÍ rony uzotvórojÚ ĺ Úto Zmluvu no zóklode výsledku verejné ho obstoróvonio, ktoré bolo zreolizovoné
podl'o prßlu¹ ných usţ onovení zókono ć .343/2015 Z. z. o verejnom obstoróvoní v znení neskor¹ Í chpredpĺ sov
(ciolej len: ,'Zđ kono veľ e|nom obsloĺ đ voní ")
o je identifikovoné nosledovne:

Pľ edmel zőkazky
Poslup veĺ eJné hoobsloĺ đ vonlo:

Vyhlĺ í senle
obstorđ vonlo:

vere|né ho

Obsloronie 5 ks oulobusov
zodóvonie nodlimitnej zókozky postupom verejnejsÚť o¾ e
Úrodný vestní k EÚ zo dňo 12'2.2021 pod znoč kou 202llS 030071

843

Veslní k verejné ho obstoróvonio ć .47 /2021 zo dňo 15.2.2021 pod
znoč kou l3209 - MsT

ll. Úvodné uslonovenlo

Zmluvné strony vyhlosujÚ, ®e so presvedč ilĺ o identite druhejZmluvnejstrony, o ®e oznoč enie Zmluvných
sÍ rón uvedené v č l. l lejto Zmluvy zodpovedó oktuólnemu zópisu v prí slu¹ nom regĺ stri.

2.1

Podklodom pre uzotvorenĺ e tejto Zmluvy je ponuko PredÓvojÚceho, ktori bolo v procese verejné ho
obstoróvonio reolizovoné ho KupujÚcim vyhodnoteni oko Úspe¹ nó.

2.2

v sÚvislostĺ so Zmluvou svojich v¹ eobecných obchodných
podmienok, prolokolov olebo okejkolVek kore¹ pondencĺ e
plotobných
podmienok, dodocí ch, prí p.
medzi ní m o KupujÚcim, pokĺ oľ Í óto nebolo sÚč osť ou tejto Zmluvy.

PredóvojÚcĺ

2.3

2.4

so nemô®e dovolóvoť

Tóto Zmluvo je vyhotovenó v sÚlode s podklodmiverejnejsÚť o®e ¹ pecifikovonejv preombule Zmluvy'

č l. lll. predmet Zmluvy
3.l

.

3b.

No zóklode tejto Zmluvy so PredóvojÚcĺ zovözuje dodoť KupujÚcemu riodne o vč os nové ouĺ obusy
v poč ţ e5 kusov (dblej oj oko ,,Aulobusy" olebo jednotlivo oko ,,Aulobus", olebo ,,Pľ edmel Zmluvy"),
bli®¹ ie ¹ pecifikovoné v Prí lohe č . l o Pľ í loheč . 5 Zmluvy o previesť no KupujÚceho vlostní cke próvo
k Autobusom podľ o podmĺ enok uvedených v tejto Zmluve. Predmet Zmluvy bude kompletne
schvólený no previdzku v premóvke no pozemných komunikóciich. KupujÚciso zovözuje zo dodonie
Autobusov riodne o vč os zoplotiť PredóvojÚcemu kÚpnu cenu ¹ pecifikovonÚ v č l' lV. bod 4.l. Zmluvy.
PredlvojÚci so zovozuje dodoľ KupujÚcemu Predmet Zmluvy oko funkč ný systé m v sÚlode s jeho
¹ pecifikóciou podľ o tejto Zmluvy o jej prí loh. SÚč osť ou dodóvky Autobusov sÚ oj nosledujÚce Úkony,
ktoré sú zohrnuté v celkovejcene zo Autobusy:

3.2.l. doprovo Predmetu Zmluvy no miesto dodonio no odresu Zo oľ lovským moslom 300, 0l7 3ó Povo®skĺ Í
Byslĺ lco;
3.2.2. uvedenĺ e dodoných Autobusov do prevódzky; schvólenie no prevódzku v premóvke no pozemných
komunikócióch;
3.2'3. dodonĺ e polvrdení o schvólení Autobusov no prevÓdzku v premóvke no pozemných komunĺ kócióch;
poÍ vrdení e o schvilení Autobusov no prevódzku v premlvke no pozemných komunikócióch predlo®í
PredóvojÚci KupujÚcemu nojneskÔr pri dodoní prvé ho Autobusu;
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v sÚlode s plotnou legislotÍ vou Slovenskej republiky, ktoré sÚ polrebné pre
prevódzkovonĺ e týchto vozĺ diel v č ose ich dodóvky. vrótone osvedč ení o evidencii vozidlo č osť ll.
ko®dé ho dodoné ho Autobusu o zóruč ných listov;
3.2.5. dodonie nóvodu k obsluhe, Údr®be o oprove Auĺ obusu pľ e vodič o v Í loč enejpodobe o pre ko®dý
Autobus, lx elektronicky v slovenskom olebo č eskom jozyku no volhe kopĺ trovolelhom nosič i, prič om
3.2'4. dodonie doklodov

nóvod no obsluhu. Údr¾ bu o oprovu musí obsohovoť oj vyhodnotenie bezpeč nostných
prevenciu o odporÚč oné ochronné procovné pomÔcky;

3.3.

rizí k o

opotrenio,

Dodoné Aulobusy musio byť schvólené v sÚlode s plotnou legislotí vou SR. Schvólenie zobezpeč í
PredóvojÚci nojneskôr k dótumu prvej dodóvky Aulobusov.
Podrobnó ¹ pecifikócio Autobusov je uvedenó v Pľ í lohe č . l ktoró bolo zóroveň sÚč osť ou veĘ né ho
obslorlvonio uvedené ho Preombule tejto Zmluvy o sÚč osť ou ponuky predlo®enej Úspe¹ ným
uchódzoč om - PredóvojÚcim. © pecifikócio uvedenó v Prí lohe č . l tejto Zmluvy je pre Zmluvné strony
podpisom tejto Zmluvy zővoznó. Poru¹ enie okejkolVek podmienky uvedenej v Prí lohe č . l podlieho

3.4.

sonkciĺ podľ o tejto Zmluvy o povo®uje so zo podslotné poru¹ enie tejto Zmluvy.

3.5

PredóvojÚci zóvozne polvrdzuje, ¾ e ní m ponÚkoný lovor je nový, bez vód o zóroveň je po technickej
strónke v č ose riodneho plnenĺ o zmluvných podmienok o uvódzonio do prevódzky plne v sÚlode s
technickými normomĺ o próvnymi predpismi plolnými o Úč innými v Slovenskej republiky.

3.ó.

PredivojÚci berie no vedomie, ¾ e KupujÚci v sÚč osnosti vyu®í vo ĺ orifno-informoč nýsyslé m od
dodóvoleľ o Tĺ onsDolo s.r.o. ®lIlno . prostrední ctvom kloých zobezpeěuje prevódzku outobusovej
doprovy. PredóvojÚci so zovozuje, ®e torifno-informoč ný systé m Autobusov, bude v plnom rozsohu
kompotibilný s exĺ stujÚcim ĺ nformoč nýmsysté mom pou¾ í vonýmiKupujÚcim o vyhlosuje o zóroveň

polvrdzuje, ®e neohrozí prevódzku ouĺ obusovej doprovy. ktoró je vykonóvonó KupujÚcim.
KupujÚcemu z tohto dôvodu nesmÚ vzniknÚť ®iodne nové povĺ nnosti, nojmo, ov¹ ok nielen vo vzť ohu
k sÚč osným dodóvoteľ om softvé rov o informoč ných systé mov, ktoré sÚ pou¾ í voné KupujÚcim. Zo
ohrozenie prevódzky outobusovej doprovy so no Úč ely tejto Zmluvy povo¾ uje nojmo výluko,
preru¹ enie, olebo me¹ konie okejkolVek z liniek outobusovej doprovy obsluhovoných KupujÚcim podľ o
cestovné ho poriodku, ktoý uprovuje č osy odchodov o prí chodov jednoĺ livých outobusových linĺ ek.
Výlukou sÚ situócĺ e, kedy Vozidlo outobusovej doprovy vôbec nezoč olo s obsluhou donej linky
outobusovej doprovy, preru¹ ení m srj prí pody, kedy Vozidlo outobusovejdoprovy nosÍ Úpĺ lo no obsluhu
donej linky outobusovej doprovy. ov¹ ok nedo¹ lo k jej dokonč enĺ u.

3ţ :,7. PredóvojÚci prehlosuje, ®e oké kolVek nóklody o poplotky sÚvisioce so zobezpeč ení m kompotibility

dodóvoné ho torifné ho systé mu s existujÚcimi soflvé rmi o

informoč nýmĺ systé momi
pou®í vonými KupujÚcim podľ o bodu 3.ó. tohto č lónku Zmluvy sÚ v plnom rozsohu zohrnulé v cene zo
Autobusy definovonej v č l. lV. tejto Zmluvy.

3.8.
3.9

KupujÚci poskytne PredóvojÚcemu no Úěely uvedené v bode 3.ó. tohto č lónku Zmluvy sÚč ĺ nnosť
v rómcimo®nostĹ no ktoré mó dosoh.

PredóvojÚci oj KupujÚci urč ĺ liv č l l. tejto Zmluvy zo svoju ZmluvnÚ stronu jedné ho technické ho
o prÍ podne jedné ho obchodné ho vedÚceho projektu. Tielo osoby sÚ opróvnené viesť porody vo
Vecĺ och reolizlcie projektu. Tieto osoby loklie® urč io vzljomnou dohodou podrobnostĺ pre priebeh
odovzdonĺ o A utobusov KupujÚcemu.
lV. Kú pno ceno

4.l

KupujÚcizoploĺ í PredóvojÚcemu zo riodne o vč os dodoné Autobusy nosledovnÚ cenu:

o)
b)

Ceno zo

'l ks Aulobusu vo vý¹ ke 22o 4oo,oo - EUR bez DPH

Ceno celkom zo 5 ks Autobusov vo vý¹ ke l l02 000,00-

EUR

bez DPH (ďolej

v prßlu© nom

gromatickom ŕ vore len oko: ,,Kú pna ceno"/.
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4.2

Celkovó ceno podľ o bodu 4.l. tohto č lónku Zmluvy je koneč nđ ,pevnó o nle Je mo®né Ju pľ ekľ oč lľo
predstovuje odplotu zo oké kolVek o v¹ etky č innosti o dodonie AUtobUsoV, ktoré bude musieť
PredóvojÚci vykonoť zo Úč elom riodneho o vč osné hododonio Autobusov podľ o po®iodoviek
uvedených v tejto Zmluve o jej prí lohóch.

4.3

Celkovó ceno podľ o bodu 4.l. tohto č lónku Zmluvy zohŕ ňo oké kolVek nóklody vynolo®ené
PredivojÚcim no riodne dodonie Autobusov o splnenie zóvözkov PredóvojÚceho podľ o tejÍ o Zmluvy
o jej prí loh, o lo nojmö ceny Autobusov, nóklody no moteriól polrebný no zhotovenie Autobusov
vrótone potrebnej kobeló®e, prepojovocí ch modulov o prí slu¹ né hoprogromové ho vybovenio.
odmenu zo poskytnutie licencií (t.j. licencĺ í no prí stup do kolológu nóhrodných dielov), v¹ elky
personólne nóklody, odmenu, v¹ etky nóklody PredóvojÚceho spojené s doprovou, montó®ou,
in¹ tolóciou. testovoní m o odovzdoní m Autobusov, nóklody no zo¹ kolenie osôb v mieste dodonio
Auiobusov, clo. oké kolVek poplotky o nóklody sÚvĺ sioce s dodoní m o doprovou Autobusov no miesto
vykononio, poislenie, kuaové rozdiely, bonkové poplotky, oké kolVek nóklody sÚvisioce

s

vykonóvoní m

zóruč ných opróv. oko oj oké kolVek nóklody o poplotky sÚvisĺ oce so zobezpeč ení mkompotĺ bĺ lity
torifno-informoč né ho systé mu s exĺ stujÚcimi softvé rmi o informoč nými systé momi pou®í vonými
Kupujricim.

4.4
.

Zmluvné strony preh|osujÚ, ¾ e celkovó ceno podľ o bodu 4.l. tohto č lónku Zmluvy. bolo stonovenó
PredóvojÚcĺ m v rómci verejné ho obsÍ oróvonio no zóklode podklodov dodoných KupujÚcĺ m
o v sÚlode so zókonom č ,. 18/199ó Z. z. o cenóch v znení neskor¹ í ch predpisov o no zóklode vlostné ho
posÚdenio. o ®e tokto stonovenó ceno je reólno o PredóvojÚci nemó nórok no jejzvý¹ enie.
V. PIotobné o Í okluľ oč népodmlenky

5.l.

KupujÚcĺ finoncovonie predmetu zmluvy zobezpeč í formou leosingu. KupujÚcĺ oznimi obchodné
meno. identifikoěné o konloktné Údoje KupujÚcemu do desiolĺ ch (l0) odo dňo Úč innosÍ i zmluvy.

5.2.

KupujÚcizoplotí PredóvojÚcemu KÚpnu cenu zo riodne dodoné o odovzdoné Aulobusy no zóklode
foktÚry vystovenej leosingovej spoloč noslĺ , prič om PredóvojÚcije opróvnený vystovĺ ť foktÚru o¾ po
riodnom dodoní celé ho Predmetu Zokozky v zmysle č l. Vl. bod ó.l. Zmluvy.

5.3.

Autobusy so povo¾ ujÚ zo riodne dodoné o odovzdoné podplsom pľ ebeľ ocleho prolokolu (ďolej len
,,Pľ olokol") KupujÚcim o PredóvojÚcim po ukonč enom testovoní o zo¹ kolení zomestnoncov (vodič ov
o procovní kov Údr¾ by) KupujÚceho. Povinnou prí lohou foklÚry je kópio Protokolu podpí soné ho obomo
Zmluvnýmĺ stronomi.

5'A.

PredóvojÚcije povinný doruč iť foktÚru KupujÚcemu o leosingovej spoloč nosli do sĺ edmich (7) dní od
jejvystovenio.

5.5.

Aké kolVek plotby, prţ oté predóvojÚcĺ m od leosingovej spoloč nosli, po podpí soní tejto zmluvy so
povo®ujÚ zo Úhrody. ktoré leosingovó spoloč nosť vykonolo V mene o no Úč et kupujÚceho.

5.ó.

Splotnosť foktÚry podl'o tejto Zmluvy je ¹ esť desiot (ó0) dní odo dňo doruč enio foktÚry KupujÚcemu
o leosingovejspoloč nosti. Deň odpßonio prßlu¹ nejsumy z Úč tu leosĺ ngovejspoloč nosÍ i so povo¾ uje zo
deň uhrodenio fokturovonej sumy PredóvojÚcemu'

5.7

FoktÚru, ktoró nebude obsohovoť nóle®itosti stonovené plotnýmĺ próvnymi predpismi olebo touto

Zmluvou

je

KupujÚcĺ opróvnený vrótiť

no preprocovonie, resp. doplnenie PredóvojÚcemu' A¾
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doruč ení mriodne vystovenejfoktÚry so v¹ etkýminóle®itosť omio prÍ lohomiKupujÚcemu zoč Í noplynÚť
lehoto jej splotnosţ i.

V!. Podmlenky, spôsob o č os dodonlo Pĺ edmelu Zmluvy

óli.

PredóvojÚcije povinný riodne o vč os dodoť Autobusy, t.j' riodne dodoť , doproviť , lestovoť o odovzdoť
Autobusy KupujÚcemu o riodne zo¹ koliť zomestnoncov KupujÚceho do l80 kolendólnych dní odo dňo
Úč lnnostl teJto Zmluvy.

ó.2.

Predóvojrjcĺ je opróvnený dodoť Autobusy oj v č ĺ ostkových dodóvkoch. V prí pode, ok PredóvojÚcĺ
v rómcĺ vioceých dodóvok, celkovó dodóvko oulobusov musí byť vykononó
podľ
o
v rozsohu
bodu ó.l. Zmluvy, t.j. musí byť rĺ odne dodonó, doprovenó, testovonó o odovzdonó
KupujÚcemu, vrótone zo¹ kolenio zomestnoncov KupujÚceho.

dodó Autobusy

ó.3.

Mĺ estom dodonio Autobusov je Zo oľ lovským moslom 300. 0l7 3ó Povo¾ skó Byslľ lco.

6.4

PredivojÚcije povinný dodoť Autobusy v srjlode s toulo Zmluvou o jej prí lohomi no vlostné nóklody
o znó¹ o nebezpeč enstvo ¹ kody no ko®dom Aulobuse o® do okomihu rĺ odneho odovzdonio ko®dé ho
Aulobusu Kupujť lcemu. potvrdenom podpßoní m Protokolu, prič om Autobusy musio byť vyhotovené
o musio v plnom rozsohu spĺ ňoť v¹ etky podmienky o po¾ iodovky uvedené v tejto Zmluve o jej
prí lohóch, oko oj po®ĺ odovky vyplývojÚce z plotných o Úěinných próvnych predpisov.

o

ó.5.

PredóvojÚci so zovözuje dodoť KupujÚcemu spolu s prvým Autobusom potvrdenie
Autobusov no prevódzku v premóvke no pozemných komunikócióch.

ó.6.

Teslovoní m musí byť jednoznoč ne preukózoné , ®e ko¾ dý Autobus, oko oj ktorókolVek jeho sÚč osť , spĺ no
v¹ etky podmĺ enky o po¾ iodovky uvedené v tejto Zmluve o jej prí lohóch, je plne funkč ný, v plnom
rozsohu kompotibilný s exisÍ ujÚcĺ mi softvé rmi o informoč nými sysÍ é momi pou®ĺ vonými KupujÚcim o je
bez okýchkolVek vód. Testovonie bude zomeroné nojmö no funkč nosf torifno-informoč né ho systé mu
s oktuólne pou®í voným syslé mom KupujÚceho. Pri lestovoní budÚ prí tomní poverení zomestnonci
PredóvojÚceho o KupujÚceho o výsledok testovonio bude zochytený v Protokole.

ó.7.

schvólení

je povĺ nný zo¹ koliť zomestnoncov KupujÚceho v sí d|e KupujÚceho, prič om ¹ kolenio
pre
zomestnoncov KupujÚceho musĺ o obsohovo pokývoť celkovÚ funkcionolitu Predmelu
urč ené
PredóvojÚci

Zmluvy, jeho jednotlivých polo¾ iek, jeho prevódzku o odministróciu. Nóklody no ¹ kolenĺ e sÚ sÚč osť ou

celkovej KÚpnej ceny podľ o č l. lV. Zmluvy. Zo¹ kolenie zomesĺ noncov KupujÚceho bude prebiehoť
nojneskôr do (troch) 3 dní od foktické ho dodonio prvé ho Autobusu.
óľ 3.

odovzdonie o prevzotĺ e Predmetu Zmluvy, resp. jeho č osti podľ o tejto Zmluvy bude polvrdené
podpisom Protokolu PredóvojÚceho o KupujÚceho, o lo po ú spe¹ nom vykononí leslovonlo Pľ edmelu
Zmluvy o zo¹ kolení zomeslnoncov podľ o bodu ó.7. tohto č lónku Zmluvy. SÚč osť ou Prolokolu bude oj
uvedenĺ e technické ho stovu Predmelu Zmluvy. Ak mó Autobus, olebo ktorókolVek jeho sÚč osť ,
okÚkolVek vodu, je KupujÚcĺ opróvnený odmietnuť prevzotĺ e Predmetu Zmluvy o PredóvojÚci je
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povinný odstriniť vody zistené testovoní m olebo prĺ odovzdóvqní Predmetu Zmluvy v lehote do dvoch
dní od uskutoč nené ho preberocieho kononio, ok so Zmluvné strony pí somne nedohodnÚ inok. Po
Úplnom odstrónení vód je KupujÚci povinný Predmet Zmluvy prevzioť . Predmet Zmluvy so povo¾ uje zo
odovzdoný o prevzotý v sÚlode s č l. V. bod 5.2. Zmluvy podplsom Pľ olokolu Pľ edđ voJÚclm o
Kupu|Úclm.

(2)

6.9.

SÚč osne s odovzdoní m o prevzolí m Predmelu Zmluvy podľ o bodu ó.9. tohto č lónku Zmluvy, t.j.
podpĺ som Protokolu. prechódzo vloslnĺ cke próvo o nebezpeč enslvo ¹ kody k Predmetu Zmluvy no
KupujÚceho.

ó.l0.

Zmluvné strony so zovözujÚ vzójomne spoluprocovoť o poskytnÚť sĺ vzójomnÚ o bezodklodnÚ sÚč innosť
potrebnÚ no plnenie predmetu Zmluvy. Zmluvné slľ ony so ďolej zovozujÚ informovoť so o v¹ etkých
skuloč nostĺ och relevontných pre riodne o vč osné plnenĺ e svojich povinnosţ í o zóvozkov vyplývojÚcich
im zo Zmluvy, oko oj o skutoč nostioch, ktoré by mohlizmoriť olebo podslotne sť o¾ ĺ ťplnenie predmelu
Zmluvy.

ó.l l

'

Cu

b)

c)
d)

e)
f)

s)

PredóvojÚcĺ je povinný spolu s odovzdoní m Predmelu Zmluvy odovzdoť KupujÚcemu v¹ etky doklody
vzť ohujÚce so k Predmetu Zmluvy v slovenskom olebo č eskom jozyku, nojmö:
nóvod no obsluhu o Údr®bu Autobusov.
prevódzkový monuÓl,
plotné certifikóty, otesty, vyhlósenio o zhode,
zlruč né lisÍ y no Autobusy,
potvrdenie o schvólení Autobusov no prevódzku no pozemných komunikócióch (o lo nojneskôr pri
dodoní prvé ho Autobusu),
technické preukozy Autobusov (osvedč enie o evidenciivozidiel č osť ll),
oslotnÚ technĺ ckÚ o sprĺ evodnÚ dokumentóciu.

Vll. Zđ rukozo okosl', vody, zóľ uč ný servls
7.1

PredóvojÚcĺ poskytuje KupujÚcemu no Predmel Zmluvy oko celok, oko oj no okÚkolVek jeho č osť ,
zóruku v oEte ó0 mesiocov olebo do ubehnutio 3oo ooo km. podľ o loho č o nosĺ one skôr o pre lok
vozidlo 84 mesiocov, ok v Zmluve nie je uvedené inok. Zóruč ni dobo zoč í noplynÚť dňom riodneho
odovzdonio o prevzolĺ o jednotlivých Aulobusov. Zóruč nó dobo reklomovoné ho Aulobusu so
predl®uje v®dy o dobu. v ktorej PredóvojÚci no zóklode reklomócie KupujÚceho odstroňovol vody
Autobusu olebo kţ orejkolVek jeho č osli. Ak výrobcovio komponentov poskytujÚ zóruku zo okosť v dEke
trvonio dlh¹ ej oko ziruko zo okosť poskytnutó PredóvojÚcim, plotí zóruko, ktorl trvó dlh¹ ie.

7.2.

PredóvojÚcĺ so zovözuje o gorontuje, ®e no zóklode koncepcie o kvoliÍ y výroby nedôjde v priebehu
desĺ otĺ ch(l0) rokov od riodneho odovzdonio Predmelu Zmluvy KupujÚcemu k¾ iodnym ¹ kodóm no
Predmete Zmluvy vo forme prosklí n moÍ eriólu, trhlí n v róme, uvoľ nenio zvorov o spojov onĺ nelesností
o onĺ k iným výrobným vodóm.

7.3.

Poskytnulou zóľ ukou PredóvojÚci gorontuje KupujÚcemu, ®e Predmet Zmluvy oko celok, oko oj
okókolVek jeho č osť ,bude moť po celý č os trvonio zóruč nejdoby vlosÍ nostisÍ onovené louĺ o Zmluvou
vrótone jej prí loh, o zovozuje so, ®e po celý č os lrvonio zóruč nej doby bude Predmet Zmluvy oko celok,
oko ojokókolVek jeho č osť ,plne funkč ný o spôsobilý no riodne u®í vonie.

ó

7.4.

PredóvojÚci po dobu trvonio zóruč nej doby zodpovedÓ zo v¹ elky vody, ktoré so priu®ĺ voní Predmetu
Zmluvy, olebo ktorejkoĺ Vek jeho č osti vyskytnÚ o ktoré bude KupujÚcĺ reklomovoť v sÚlode s touto
Zmluvou.

7,5.

bezplotne odstrónivody o oprovo bude riodne ukonč enó nojneskÔr do tĺ ldslotlch (30) dní
od reklomócĺ e - nohlósenio vody PredóvojÚcemu. KupujÚcinohlosuje PredóvojÚcemu odstrónivody
operotí vne v prí pode technické ho problé mu. ok so nemô®e vozĺ dlo pou®í voť .KupujÚci mô®e nohlósiť
vodu v rozpotí 24 hodí n o 7 dní v tý®dnitelefonicky olebo emoilom no konlokty uvedené v č l. l' Zmluvy.
Aké kolVek nóklody sÚvisioce s odslroňovoní m vód poč os zóľ uč nej doby sÚ zohrnulé V celkovej cene
dohodnutej Zmluvnými stronomi podľ o tejĺ o Zmluvy'

PredóvojÚci

mó KupujÚci
si PredóvojÚci nesplní povinnosť odstróniť vodu Predmetu Zmtuvy v dohodnutej lehote.
próvo predmetnÚ vodu odstróniť no nóklody PredóvojÚceho prostrední ctvom tretejosoby. V tokomto
prĺ pode v¹ etky preukózoteltré nóklody z toho vyplývojÚce olebo s tým spojené , sĺ KupujÚci nósledne
upjotní no Úhrodu od PredóvojÚceho, s č í mPredóvojÚci sÚhlosí o PredóvojÚcĺ so zovözuje ich uhrodiť
no výzvu KupujÚceho o v lehote uvedenej vo výzve. KupujÚci so zovözuje zosloť spolu s výzvou oj
prehľ od vód. ktoré odstroňovolo tretio strono, s cenou, ktorÚ KupujÚcitretejstrone zoplolil.

ĺ lo. Ak

7.7

7.8.

7.9.

7.10

V prĺ pode, ok je dodoný Autobus v zóruč nejdobe nevyu®í voný pre odstroňovonie vód vioc oko tridsoť
(3o) dní , je PredóvojÚci povinný zoplotĺ ť zmluvnÚ pokutu vo vý¹ ke odpĺ su o preukózoné ho u¹ lé hozisku
zokoŹdÝ nosledujú cĺ deň. Nóhrodo ¹ kody lým nie je doţ knutó.

PredóvojÚci so zoruč uje, ®e Predmel Zmluvy, oni okókolVek jeho č osť ,nemó próvne vody,
predov¹ etkým nie je zoť o®ený próvomĺ treł í chosôb z priemyselné ho olebo iné ho du¹ evné ho
vlostní clvo. PredóvojÚci so zovözuje nohrodĺ ť KupujÚcemu ¹ kodu spôsobenÚ uplotnení m nórokov
tretí ch osôb z titulu poru¹ enĺ o ich chrónených próv sÚvisĺ ocich s Predmetom Zmluvy.
PredóvojÚci so zovözuje, ®e po uplynuÍ í zóruönej doby dodó KupujÚcemu nóhrodné diely do piotich
(5) dní odo dňo ich objednonĺ o. KupujÚci objednó nihrodné diely u PredóvojÚceho elektronicky
proslrední clvom inlernetovej strónky (ok je to uplotnĺ teľ né ),olebo emoilom, olebo pí somnou
objednóvkou doruč enou no odresu PredóvojÚceho uvedenÚ v č l. llejto Zmluvy.

V prí pode, ok je dodoný Autobus v pozlruč nej dobe nevyuź í vanýpre odslroňovonĺ e vód vĺ oc oko
tridsoť (30) dnĺ , je PredóvojÚci povinný zoplotî ťzmluvnÚ pokutu vo vý¹ ke preukózoné ho u¹ lé hozisku
zokoŹdÝ nosledujÚci deň. Nóhrodo ¹ kody tým nie je dotknutó.

VIl!. Zmluvné
8.1.

8.2.

8.3.

pokuţ

V prí pode, ok bude KupujÚci v ome¹ koní so zoplotení m KÚpnej ceny zo dodonie Autobusov, mó
predivojÚcĺ prÓvo no zoplotenie Úroku z ome¹ konio vo vý¹ ke o,o5 7" z dl¾ nej sumy zo ko®dý deň
ome¹ konio.
V prÍ pode. ok PredÓvojÚci nesplní zmluvne dohodnuÍ ý termí n dodonio Autobusov podľ o č l. Vl. bod
ó.l Zmluvy, mó PredóvojÚci próvo no zoplolenĺ e zmluvnejpokuty vo vý¹ ke 2.000,' EUR (slovom: dvetisí c
eu4 zo ko®dý oj zoč otý deň ome¹ konio. PredóvojÚcije zóroveň opróvnený z tohto dôvodu odslÚpĺ ť
od Zmluvy.
V prí pode, ok okókolVek z vód zistených pri odovzdoní olebo testovoní Aulobusov nebude
pokutu
PredóvojÚcim odstrónenó v sÚlode s č l. Vl. bod ó.8. Zmluvy, dohodlisizmluvné strony zmluvnÚ
prí
pode,
ome¹
konie
ok
V
vo vý¹ ke l.ooo,- EUR (slovom: tisí c eur) zo koŹdÝ oj zoč otý deň ome¹ konio.
7

PredóvojÚceho bude trvoť vioc oko desoť (l0) dnĹ mó KupujÚci próvo po®odovoť nomiesto zmluvnej
pokuty uvedenejv predchódzojÚcejvete tohlo bodu Zmluvy, jednorozovÚ zmluvnÚ pokulu vo vý¹ ke
10 7" z cetkove| ceny dotknuté ho Autobusu podľ o č l. |V. bod 4.l . Zmluvy o zóroveň je opróvnený od
tejto Zmluvy odstÚpĺ ť .
8.4.

V prí pode, ok so kţ oré kolVek z vyhlósení PredóvojÚceho uvedené v č l. Xll. bod 12.2.Zmluvy olebo jeho
č osť so ukó®e oko neprovdivé olebo neÚplné . mó KupujÚci próvo no zoplotenĺ e zmluvnej pokuÍ y vo
vý¹ ke t0 % z celkove| KÚpneJ ceny podľ o č l. lV. bod 4.l. Zmluvy zo ko®dé jedno neprovdivé olebo
neÚplné vyhlósenie olebo jeho č osť o zóroveň je opróvnený od tejto Zmluvy odstÚpiť .

8.5.

Pre prí pod ome¹ konio PredóvojÚceho s odstrónení m vody podľ o č l. Vll. bod 7.5. Zmluvy si zmluvné
strony dohodli zmluvnÚ pokulu vo vý¹ ke l.ooo,- EUR (slovom: tisí c eur) zo kotdý oj zoč oÍ ýdeň
ome¹ konio. V pr(oode, ok ome¹ konie PredóvojÚceho bude trvoť vioc oko pöť (5) dní o zóroveň pôjde
o vodu spôsobujÚcu ohrozenie prevódzky outobusovej doprovy, mó KupujÚci próvo po®odovoť
nomĺ esto zmluvnej pokuty uvedenejv predchódzojÚcejvete tohto bodu Zmluvy, jednorozovÚ zmluvnÚ
pokutu vo vý¹ ke 107"zceIkoveJ KripneJ ceny dolknulé ho Aulobusu podľ o č l. lV. bod 4.l. Zmluvy
o zóroveň je opróvnený od tejto Zmluvy odstÚpiť .

8.ó.

Nórok no zoplotenĺ e zmluvnej pokuty vznikó dňom doruč enio pí somnej výzvy no jej Úhrodu. Zmluvné
slrony so dohodli, ¾ e KupujÚcije opróvnený zopoč í toťsi celÚ sumu prí podnej zmluvnej pokuly oproł ĺ
celkovej KÚpnej cene podľ o č l. lV. Zmluvy. Nórok KupujÚceho no nóhrodu ¹ kody v plnom rozsohu nie
je zoplolení m zmluvnej pokuty dotknutý'

lX. Llcenč né podmlenky
9.1

9.2.

PredóvojÚcĺ m dodoné Aulobusy, olebo ĺ ch č osť ,mô®u moť povohu, prí podne mô®u zohŕ ňoť jedno
olebo vioc outorských dĺ el podľ o zókono č . l85/20l5 Z. z' Autorský zókon (ďolej len ,,Auloľ ský zókon"),
ktoré bolĺ vytvorené olebo ktoých vytvorenie bolo PredóvojÚcim zobezpeč ené ¹ pecificky no Úč ely
plnenĺ o tejlo Zmluvy (ďolej ktoré kolVek z nĺ ch len ,,Aulorské dlelo"). Autorským dĺ elom so rozumejÚ
nojmö licencie k sofÍ wé rom o licencie sÚvisĺ oce s funkěnosť ou torifno-ĺ nformoč né hosysté mu.
Zmluvné strony so dohodli, ®e PredóvojÚci udefuje KupujÚcemu okomihom podpßonĺ o Protokolu v
sÚlode s louto Zmluvou, Územne o Vecne neobmedzenÚ licencĺ u (stjhlos s pou®ití m Autorské ho dielo)
k vytvorené mu AuÍ orské mu dĺ elu oko celku, oko oj k v¹ etkým jeho jednotlivým oddeliteľ ným sÚč ostiom
no celÚ dobu trvonĺ o zókonnejochrony Autorské ho dielo (ďolejlen ,,Llcenclo"). KupujÚcije opróvnený
Autorské dielo pou®í voť v rozsohu uvedenom v Ş l9 ods. (4) Autorské ho zókono o predov¹ etkým:
o) pre vlostnÚ potrebu o priplnenÍ jeho povinností o Úloh doprovcu v sÚlode s preprovným porĺ odkom
o plotnými próvnymĺ predpĺ smi,
b) no spÚ¹ ť onie o vykonóvonie Autorské ho dĺ elo o iné spôsoby pou®itio polrebné pre noplnenĺ e
Úč elu, no ktoré boliAuţ obusy KupujÚcemu dodoné .

9.3. odploto
9.4.

zo udelenie Licencie je zohrnutó v zmluvne dohodnutejcene uvedenejv č l. lV. Zmluvy

PredóvojÚci vyhlosuje o zodpovedó zo to, ®e je osobou opróvnenou vykonivoť k Aulorské mu dĺ elu
podľ o tejto Zmluvy mojetkové próvo outoro v zmysle $ 90 Autorské ho zókono, olebo no zóklode
Zmluvy s oulorom. spoluoutorom olebo vykonóvoteľ om oulorských mojetkových próv k Aulorské mu
dĺ elu je oprivnený disponovoť s mojeĺ kovými próvomi outoro nojmenej v rozsohu poÍ rebnom no
udelenie Licencĺ e podľ o bodu 9.2. tohto č lónku Zmluvy.

I

9.5.

PredóvojÚcivyhlosuje o zodpovedó zo Í o, ®e k Autorské mu dielu je opróvnený udeliť Licenciu v rozsohu
podľ o tejto Zmluvy, o ®e mu nie sÚ znóme ®iodne próvo trelí ch osÔb, ktoré by brónilĺ pou®itiu
Autorské ho dielo olebo jeho č osti KupujÚcĺ m v zmysle Lĺ cencie podľ o tejĺ o Zmluvy.

9.6.

PredóvojÚci zóroveň vyhlosuje, ®e je vlostní kom, resp. opróvneným u®í voţ eľ omv¹ etkých próv
k du¹ evné muvlostní clvu. olebo obdobné mu nehmotné mu mojetku (technĺ ckó dokumentócĺ o, know_
how, softwore, lechnológĺ e), ĺ ýkojÚcich so Predmetu Zmluvy.

.
1

V prí pode, ¾ e so preukó¾ e vyhlósenie PredóvojÚceho podľ o bodu 9.4., 9.5. olebo 9.ó. tohto č lónku
Zmluvy oko neprovdĺ vé .je PredlvojÚci povinný uvedenÚ próvnu vodu no vloslné nlklody
bezodklodne odstróniť o nohrodĺ ť KupujÚcemu v¹ etku ¹ kodu, ktoró mu v dôsledku uvedené ho vzniklo.

9.7

X. Doruč ovonle
I0.1

Zmluvné strony so dohodli, ¾ e pí somnostĺ zmluvných slrón so doruč ujÚ no odresu uvedenÚ v č l. l. tejto
Zmluvy, resp. no oktuólnu odresu zopí sonÚ v prí slu¹ nom registrio to osobne olebo po¹ lou, pokioľ v lejlo
Zmluve nĺ e je uvedené inok, o povo®ujÚ so zo doruěené dňom prevzotĺ o odresótom.

10.2. Zmluvné strony so ďolejdohodli, ®e pí somnostiZmluvných strón so povo®ujÚ zo doruč ené ojv prí pode,
ok bolivrótené odosieloteľ ovi, prič om odreslt svojí m kononí m olebo opomenulí m zmoril doruč enĺ e
pí somnosti (t.j. v prĺ pode, ok odresót odmietol prevzotie pí somnostĺ ,je neznómy, olebo ok v odbernej
lehote pí somnosť neprevzol)' Vo v¹ etkých prí podoch uvedených v predchódzojÚcej vete tohto
usÍ onovenio Zmluvy so pí somnosť povo®uje zo doruč enÚ uplynutí m siedmeho (7.) dňo odo dňo jej
odoslonio. Úeinty doruč enĺ onostonÚ oj vtedy. ok so odresóÍ o jej obsohu o doruč ení nedozvedel.
mô®u byť pÍ somnosti Zmluvných strln doruč ovoné oj
elektronĺ cky prostrední ctvom emoilu, prič om pí somnosť so v tomlo prí lpode povo®uje zo doruč enÚ
dňom nosledujÚcĺ m po odosloní emoĺ lu.

lo'3. Vprí podoch stonovených vtejto Zmluve

"

Xl. ostqlné uslonovenIo
1

l.l.

V prí pode, ok mó PredlvojÚci v Úmysle zodoť č osť Predmetu Zmluvy subdodóvoteľ om, je povinný
predlo®iť KupujÚcemu ku dňu uzotvorenio telto Zmluvy zoznom subdodóvoteľ ov vyholovený podľ o
Pĺ ĺ lohyč . 3 Zmluvy s uvedení m nosledovných Údojov:
o) podiel zőkazky, ktoý mó v Úmysle zodoť subdodóvoteľ om, oko oj novrhovoných
subdodóvoleľ ov o predmet subdodóvok,

b)

c)

identifikóciusubdodóvoteľ o,
Údoje o osobe opróvnenej konoť zo subdodóvoteh v rozsohu meno

o

priezvisko' odreso

pobytu, dótum norodenĺ o.

11.2. PredóvojÚci

ł

je povinný poč os ploĺ noslĺ oÚč ĺ nnostĺ tejto

Zmluvy pí somne oznómiť KupujÚcemu

okÚkolVek zmenu Údojov o subdodóvoteľ ovi v rozsohu uvedenom v bode l l.l. Zmluvy olebo zmenu
subdodóvoteľ o, vrótone Údojov o novom subdodóvoteľ ovi v rozsohu uvedenom v bode l l.l. Zmluvy
nojneskôr do piotich (5) procovných dní odo dňo uskutoč nenio tejto zmeny. V prí pode poru¹ enio

povinnosti uvedenej v predchódzojÚcej vete mó KupujÚci nórok no zoplotenie zmluvnej pokuţ y vo
vý¹ ke l % z celkovej KÚpnej ceny podľ o č l. lV. Zmluvy.

l

l.3.

PredóvojÚcije

]

l.4.

PredóvojÚcĺ , oko oj jeho subdodóvotelio, ktorí mojÚ povĺ nnosť zopisovoť so do regĺ stro porlnerov
verejnóho sektoro podľ o zókono č .315/20167.z. o registri portnerov verejné ho sektoro oozmene
o doplnení neskor¹ í chpredpisov (ďolej len ,,Zđ kono RPVS") musio byť po celÚ dobu trvonĺ o tejto

povinný uzotvorĺ ť ko®dÚ zmluvu o subdodóvke v pí somnej forme.

I

Zmluvy zopí soní v registri portnerov verejné ho sekloro. V prĺ pode poru¹ enĺ opovinnostĺ uvedenej
v predchidzojÚcej vete ml KupujÚcĺ próvo no zoplotenie zmluvnej pokuty vo vý¹ ke 3% z celkovej
KÚpnej ceny podľ o č l. lV. Zmluvy. Nórok KupujÚceho no nóhrodu ¹ kody týmto nie je dotknutý.

Xll. Zđ nlkZmluvy o Vyhlđ senlo

l2.l.

Tóto Zmluvo mô®e byť ukonč enó no zóklode pßomnej dohody Zmluvných slrón olebo pí somným
odslÚpenÍ m niektorejzo Zmluvných slrón z dôvodov Uvedených v tejto Zmluve, v zókone č . 5l3/l99l

Zb. obchodný zikonní k (ďolej len: ,,obchodný zókonní k") olebo

vŞ

19 Zókono o verejnom

obstoróvoní .

12.2. PredóvojÚci vyhlosuje, ®e

o)
b)

c)

'Ą!

d)

Autobusmiolebo ich č osť ou,
no Autobusoch, oniich č ostioch, nevĺ oznu ®iodne próvo Í relí ch osôb, oko nopr. zólo®né próvo,
predkupné próvo, obmedzenio prevodu oniiné ť orchy,
neexistuje skutoč nosť , ktoró by brónilo Predóvojú cemu plolne uzotvoriť o plniť Zmluvu o
uzotvorenĺ e tejto Zmluvy nie je v rozpore so ®iodnym v¹ eobecne zővozným próvnym predpisom.
neexistuje oké kolVek obmedzenie noklodoť

s

no uzolvorenĺ e Zmluvy PredóvojÚcim, no vykonóvonie jeho próv o plnenie závözkov zo Zmluvy nĺ e
je potrebné povolenie olebo sÚhlos oké hokoľ vekorglnu PredóvojÚceho olebo tretej osoby o ok
je, toké to povolenie olebo sÚhlos bol vopred rĺ odne udelený.

l2.3. KupujÚcije opróvnený od

o)
b)

c)
d)
e)

Zmluvy odstÚpiť , ok:

ktoré kolVek z vyhlósení PredóvojÚceho uvedené v bode l2.2. tohto č lónku Zmluvy olebo jeho č osť
so ukó®e oko neprovdĺ vé olebo neÚplné ,
ktoýkolVek z dodoných Autobusov mó oké koľ vek próvne vody,
PredóvojÚci vstÚpi do likvidócĺ e, no jeho mojelok bude vyhlósený konkuz olebo re¹ trukturolizócĺ o,

olebo bude zohójené exekuč né kononie.

g)

PredóvojÚcĺ bez sÚhlosu KupujÚceho postÚpi próvo o zővozky z tejto Zmluvy no tretiu osobu'
PredóvojÚci dodl Autobusy V rozpore s touto Zmluvou olebo jej prí lohomi,
PredóvojÚci preukÓzoleľ ne poru¹ ĺ l próvne predpisy SR o ES v rómcireolizócĺ e oktiví t tejto Zmluvy,
PredóvojÚci poskytol neprovdivé olebo zovódzojÚce informócĺ e, resp. neposkytol informócĺ e

h)

v sÚlode s podmienkomĺ tejto Zmluvy,
je tok uvedené v konkré tnom ustonovení tejto Zmluvy.

f)

IT

12'4. PredóvojÚcije opróvnený od Zmluvy odstÚpiť . ok je KupujÚcĺ v ome¹ koní so zoplotení m foktÚry o vĺ oc
oko lridsoť (30) dní .

od Zmluvy musí byť vykononé pí somne s uvedení m dôvodu odstÚpenio o musÍ byť
podpßoné opróvnenou osobou. odstÚpení m od Zmluvy so Zmluvo ru¹ í .o lo okomihom, kedy je

12.5. odstÚpenĺ e

oznómenie o odstÚpení doruč ené druhej Zmluvnej strone. odstÚpenie od ZmlUVy so nedotýko nóroku
no nóhrodu ¹ kody vzniknutej poru¹ ení m Zmluvy, nóroku no zoplotenie zmluvnej pokuty oni iných
ustonovenĹ ktoré vzhľ odom no svoju povohu mojÚ trvoť oj po ukonč ení Zmluvy. Pri odsÍ Úpení od
Zmluvy plotĹ ®e Zmluvné strony si vzójomne vrótĺ o v¹ etky plnenio, ktoré si u® novzojom poskytli no
zóklode tejto Zmluvy.

XIlt.

Zóveĺ eč néuslqnovenlo

l0

l3.l.

Tóto Zmluvo nodobÚdo plotnosť dňom jej podpisu obomo Zmluvnými stronomĺ oÚč innosť dňom
nosledujÚcim po dnizverejnenio bo webom sí dle Kupujú ceho.

l3.2. V prí pode, ®e niektoré ustonovenie tejto Zmluvy je neplolné , neÚč inné olebo nevykonotelhé olebo so
lokým stone neskôr. nebude lo moť vplyv no plotnosť . Úč innosť oni vykonoleľ nosť ostotných

,.

ustonovení tejto Zmluvy o ko®dó Zmluvnó strono so zovözuje no výzvu druhej Zmluvnej strony uzovrieť
s ňou novÚ zmluvu, dohodu, resp. dodotok k tejto zmluve, ktoým so nohrodí dotknuté (neplotné ,
neÚč inné olebo nevykonoteľ né ) ustonovenie, pokioľ lo bude potrebné o/olebo vhodné no Úplné
dosiohnulie Úěelu sledovoné ho Zmluvnými slronomi pri uzolvóroní lejto Zmluvy. Nové ustonovenie
pritom musí č onojvioc zodpovedoť Úč elu sledovoné mu dotknutým (nohródzoným) ustonovení m.

l3.3. Aké kolVek zmeny o dodotky Zmluvy musio moť pí somnÚ formu o musio byť podpí soné obomo
Zmluvnými stronomi.

l3.4. Vzť ohy Zmluvných strón zolo¾ ené touto Zmluvou, ok ĺ ch Zmluvo výslovne neuprovuje, so riodio
prí slu¹ nýmiustonovenĺ omĺ obchodné ho zikonní ko o ostotnými próvnymĺ predpismi plotnýmĺ
o Úč innými no Území Slovenskej republĺ ky.

}4.l. Zmluvo je vyhotovenó v¹ ĺ estich(ó) rovnopisoch, prič om PredóvojÚci obdr®í dve

(2) vyholovenie o

KupujÚci obdr®í ¹ tyri (4) vyhotovenĺ o

14.2. 1mluvné strony vyhlosujÚ. ®e sitÚÍ o Zmluvu preč í tolĺo ®e tóto, tok oko bolo vyhoî ovenó, zodpovedó
ĺ ch skutoč nej vôli. klorÚ sĺ vzójomne vó®ne, zrozumiteľ ne o Úplne slobodne prejovili. no dôkoz č oho
prĺ pójojÚ svoje podpisy.
Pt!,lLOHY:

l.
2,
3.

opis predmetu zókozky
Ceno predmetv zmluvy
Subdodóvoŕ elio

Vo Vróbľ och dňo 25.5.202l

PredóvojÚci:

KupujÚci:

4

@
a

8r6
Df,MPB s.ľ .o.

Rodovon Č melo - konoteľ

CoREX s.ĺ .o.
lng. Peler

CoREX s.ľ .o.
lng. Jozef

- konoteľ

il

Technická ¹ pecifikácia vozidiel lvEco URBANWAY 12M

A)

Vyhotovenievozidla:

noui, mestský, celoní zkopodla®ný autobus kategórie Mg, spĺ ňajú ciplatné normy a vyhlá¹ ky pre
prihlásenie autobusu do evidencie v dobe jeho dodávky do DPMPB
Poč et náprav: 2
Poč et poháňaných náprav: 1
Poč et riadených náprav: 1
Celková vý¹ ka: 3066 mm
Celková ¹ í rka(bez sp. zrkadiel): 2500 mm
Celková dĺ ¾ ka:12,00 m
Poč et dverí na nástup a výstup: 3 dvojkrí dlové dvere o svetlej priechodnej ¹ í rke1,200 m umiestnené
na pravej strane vozidla,

obsaditeľ nosť okrem miesta vodič a: min. 80
Poč et mĺ est na sedenĺ e: 27
Poč te miest dostupných z ní zkej podlahy: 7 nepoč í tajúsa sklopné sedadlá

Miesta pre invalidný vozí k a koč í k:1 miesto pre ĺ nvalidný vozí k a zároveň 1 miesto pre detský koč í k,
prič om dĺ ¾ katohto vymedzené ho prĺ estoru musí byť min. 2,100 m

V ¹ pecifikácii ponú kané ho autobusu mô¾ e uchádzač uviesť aj d'a|¹ ie základné technické parametre.
Uchádzač je oprávnený vo svojej ponuke obstarávate|bvi ponú knuť lep¹ ie technĺ cké , akostné ,
ekologĺ cké a funkč né vlastnosti autobusu, ne¾ sú po¾ adované v tejto Technickej ¹ pecifĺ kácii, resp.
ponú knuť obstarávatel'skej organizácii d'al¹ ie vlastnosti nad rámec po®iadaviek stanovených
obstarávateľ skou organizáciou, ktoré sú výhodné a zároveň dôle¾ ité pre prevádzku, resp. pre
hospodárnosť prevádzky. Po¾ adujeme, aby uchádzač v ponuke predlo®il rozmerový výkres autobusu,

uviedol typ a výrobcu autobusu. Po¾ adovaný nákres musí obsahovať rozmiestnenĺ e sedadiel s
vyznač enÍ m sedadiel dostupných z ní zkej podlahy.

B)

Motor

Typ motora: vznetový (naftový), preplňovaný so systé mom doplňovania oleja zo samostatnej nádr¾ e

Výkon motora:210 kW
Minimálna emisná norma: EURo Vl
Ďal¹ ie po¾ ĺ adavky:

ABS alebo EBS; ASR (mo¾ nosť manuálneho deaktivovania ASR alebo mo¾ nosť manuálneho
zní ¾ enĺ aú č inkuASR)
zariadenie na nezávĺ slé predhrievanie motora za ú č eloml'ah¹ ieho ¹ tartovania v zimnom období
a na vykurovanie autobusu za chladné ho poč asia pri pou¾ ití kvapaliny chladiaceho okruhu ako
vykurovacieho mé dĺ as odberom motorovej nafty z centrálnej nádr¾ e na naftu alebo z vlastnej
nádr¾ e,
č asovač nezávĺ slé ho kú renia,
signalizácia pre vodič a o stave hladiny motorové ho oleja; po¾ adovaná aspoň najni¾ ¹ ia ú roveň
verzie signalizácie: kontrolné svetlo hlási vodič ovi minimálny stav zásoby motorové ho oleja,
s predohrevom motorovej nafty.

c)

Prevodovka, nápravy, pneumatický systé m, brzdy, riadenĺ e

automatĺ cká prevodovka s min' ¹ tyrmi prevodovými stupňami vpred a jedným vzad, so
zabudovaným retardé rom;
6 tlač idlová ovládacia klávesnica prevodovky, alebo iná pri zachovanÍ po®adovaných funkcii
prevodovky
riadiaca jednotka prevodovky musí umo¾ ňovať riadenĺ e prevodovky v závĺ slosti na zrýchlení
vozidla a byť nastaviteľ ná v závislosti na topografii konkré tneho teré nu mesta PB,
ovládanie retardé ra pedálom prevádzkovej brzdy (s mo¾ nosť ou vypnutĺ a) a doplnkovo aj ruč ne
z prí strojovej dosky
prĺ pou¾ ití retardé ra automaticky aktivovať brzdové svetlá,
predná náprava s nezávislým zavesení m kolies s kotú č ovýmibrzdami,
zadná náprava portálová s kotú č ovýmibrzdami,
centrálne mazanie,
pneumatický systé m - zdrojom stlač ené hovzduchu bude kompresor
pru¾ enie pneumatické s mo¾ nosť ou kneelingu,
nastavitelhá svetlá vý¹ ka vozĺ dla - kon¹ tantná poč as prevádzky, v prí pade potreby ńastaviteľ ná
- zvý¹ enie aj zní ¾ enie,
vysú ¹ ačvzduchu,
odluč ovač oleja,
pri zastavení vozidlâ mo¾ nosť aktivovania zastávkovej brzdy s automatickým zaradení m
neutrálneho prevodové ho stupňa,
blokovanie rozjazdu vozidla poč as otvorených dverí ,
tlač idlo/vypí nač - mo¾ nosť doč asné hodeaktivovania automatické ho blokovania rozjazdu prĺ
poruche dverí v prí pade potrebné ho servisné ho dojazdu, dostupný v kabí ne pre vodič a,
hydraulický posilňovač riadenia a sú visiace zariadenia, ktoré musia byt funkč né poč as jazdy,
ako aj poč as státia vozidla za behu motora

D)

Karosé ria, podvozok, dvere

po¾ adujeme č o najvä č ¹ iuochranu karosé rie a rámu karosé rie, prí padne vyhotovenie skeletu z
nerezových profilov v č o najvä č ¹ omrozsahu korózne najnamáhanej¹ í ch komponentov
podvozku a karosé rie,
nástupná hrana dverí vo vý¹ ke 320/330/340 mm predné /stredné /zadné dvere bez pou¾ itia
kneelĺ ngu,

3 ks elektropneumaticky ovládaných dvojkrí dlových dverí , umiestnené na pravej

strane
vozidla, o min. svetlej priechodnej¹ í rke 1,200 metra s mo¾ nosť ouuzamknutia zvnú tra vozĺ dla
(ak bude pou¾ itý systé m na kl'ú č ,pou¾ iť rovnaký kl'ú č na v¹ etky dvere),
vonkaj¹ ie otváranie a zatváranie predných dverí cez skrytý vonkaj¹ í vypí nač ,
dvere musia mať systé m na opä tovné otvorenie dverí , ak sa v priestore medzi dverami objaví
preká¾ ka alebo pri zvý¹ enom odpore - automatická reverzácia,
proces zatvárania dverí musí byť mo¾ né kedykolVek zastaviť povelom k otvoreniu dverĹ
osvetlenie priestoru dverí pri otvorených dverách realizovať LED diódami,
predné dvere uzamykateľ né ,ostatné dvere zaistené zvnú tra, s ochranou proti neoprávnenej
manipuláciiso zámkom zo strany cestujú ceho,
nú dzové otváranĺ e dverí zvonku i zvnú tra musí byť zaistené proti neoprávnenej manipulácii
ochranným krytom

pri poruche bezpeč nostných prvkov systé mu dverí a blokovania rozjazdu autobusu

prĺ

otvorených dverách, zretelhe signalizovať poruchu systé mu V zornom poli vodič a,
elektricky vyhrievané a elektricky ovládané sklopné pravé a l'avé spä tné
ľ avé spä tné zrkadlo musí byť osadené tak, aby bola jeho spodná hrana max. vo vý¹ ke oč í
sediaceho vodič a (Umiestnenie zrkadĺ el musí spí ňať podmienky predpisu EHK46),
č elné ,boč né a zadné sklá z determálneho skla,
č elné sklo nedelené ,

el. vyhrievanie obidvoch krí diel pruých dverÍ alebo dvojĺ té zasklenie obidvoch krí diel pruých
dverí pre zabezpeč enie bezproblé mové ho výhl'adu vodič a
presklený prĺ estor pred predným a boč ným informač ným panelom zabezpeč iť proti
lebo dvojitým zasklen í m
exterié rový reproduktor pre informovanie nevidomých osadený v pravej prednej č asti vozidla
za h m

lĺ eva ni u/ zamŕ zaniu el. vyhrieva ným sklom,

a

skrytý pod oplechovaní m karosé rie vozidla
v prí pade mo¾ nosti výberu, preferujeme usporiadanie výstupu výfuku nad strechu vozidla
farebné rie¹ enie karosé rie RAL 9003,

nádr¾ na naftu 300 l; zamykanie nádr¾ e na veku, nie na hrdle; opatrĺ ť krytkou zámku;
samostatný kl'ú č
nádr¾ na AD Blue (ak bude aplikovaná) - uzamykateľ ná (klú č odlĺ ¹ nýod nádr¾ e na naftu, ale
rovnaký pre v¹ etky dodávané vozidlá),
bez ú dr¾ bovéakumulátory v min. hodnote 210 Ah,
el. obvody jednotlĺ vých okruhov 24V Dc palubnej siete po®adujeme chrániť /istiť formou
vyhotovenia ako automatické istič e,
pneumatiky ní zkoprofilové , bezdu¹ ové , urč ené pre segment mestské ho zať a®enia a na
celoroč nú prevádzku; uchádzač v ponuke uvedĺ e typ a výrobcu pneumatí k,
svetlá zadnej steny Vo vyhotovení LED, boč né obrysové svetlá LED

E)

lnterié r pre cestujú cich
podlahová krytĺ na v proti¹ mykovom vyhotovení , hladká, zváraná bez lí ¹ tvo farbe tmavosivej
alebo prí buznej; ¾ ltá podlahová krytina v priestore prahov dverí a v priestore vedl'a kabí ny
vodič a, v ktorom by stojaci cestujú ci bránili výhľ adu vodĺ č a,

priestor na pohyb cestujú cich v interĺ é rivozĺ dla musí byť bez schodov alebo bez stupňovito
vyvý¹ ených miest v celej dÍ ¾ kevozidla,
¹ í rkaulič ky v mĺ este prednej nápravy na ú rovnĺ ní zkej podlahy v mm: 900
¹ í rkaulič ky v mieste zadnej nápravy meraná vo vý¹ ke 20 cm nad ú rovňou ní zkej podlahy v mm:
550

hrany vyvý¹ ených stupňov opatriť ochrannými lĺ ¹ tamivo farebnom vyhotovení toto¾ ným s
podlahovou krytinou,

klimatizovaný priestor pre cestujú cich s tým, ¾ e klimatizácia musí zabezpeč ovať aj ohrev
vozidla - uchádzač uvedie typ, výrobcu a technické parametre klimatizač nej jednotky,
klimatizácia priestoru pre cestujú cich musí fungovať nezávisle na klimatizovaní priestoru pre
vodĺ č a,
elektrická stre¹ ná ventilácia min. 2 ks alebo odsávanie vzduchu v oboch boč ných stenách v
zadnej č astĺ vozidla,
kú renie v interié ri rie¹ ené teplovodnými radiátormĺ v dostatoč nom poč te pre zabezpeč enie
dostatoč nej tepelnej pohody v priestore pre cestujú cĺ ch v celom po¾ adovanom teplotnom
rozsahu okolia; uprednostňuje sa vyhotovenie kú renia konvektorové ho po stranách vozĺ dla v
kombinácii s teplovodnými radiátormi,
sedadlá ¹ krupinové ,sedacia č asť vyplnená penou a potiahnutá textí liou, operadlová č asť
plastová opatrená ú pravou antivandal a anti-grafitĺ ; farebné vyhotovenie plastové ho skeletu
sedadla, lakť ovej opierky, ako aj poť ahovej látky musí byť konzultované s obstarávatel'skou
organĺ záciou pred výrobou,
sedadlá, ktoré nĺ e sú na ní zkej podlahe, opatriť boč nou ¹ ikmou zábranou (v mieste spojenia
sedacej a operadlovej č asti) proti zosunutiu zo sedadla,
sedadlá zo strany od ulič ky opatriť na vrchnej č asti operadla dr¾ iakom na dr¾ anie sa
stojaceho cestuj ú ceho,
v strede vozĺ dla musí byť vytvorený priestor na spoloč nú bezpeč nú prepravu 1 ks detské ho
koč í kaa zároveň 1 ks vozí ka pre telesne postĺ hnuté osoby (v neskladacom vyhotovení vozí ka)
vrátane vhodné ho zarĺ adenia zabraňujú ceho samovolné mu pohybu, prič om dÍ ¾ katohto

Vymedzené ho priestoru musí byť min. 2,100 m; priestor vybaviť zvislou opierkou pre doprovod
koč í kaalebo vozí ka,
podlahu vozidla v mieste prepravy invalĺ dné ho vozí ka vyznač iť ¾ ltou farbou a podlahovým
piktogramom,
v priestore dverí najbli¾ ¹ í chk vyhradené mu priestoru pre imobilných cestujú cich na vozí ku

resp. pre koč í k,umiestnĺ ť výklopnú nástupnú plo¹ inu/rampu, ruč ne ovládanú , pre nástup
imobĺ lných cestujú cich na vozí koch alebo nástup cestujú ceho s koč í kom,
vyklopenie plo¹ ĺ nyzabráni zatvoreniu prí slu¹ ných dverí a roĄazd autobusu,
sklenená bezpeč nostná prieč ka v priestore nástupu pri v¹ etkých dverách, po oboch stranách
dverí minimálne do 75% vý¹ ky krí dla dverí , Vo Vyhotovení č í resklo, resp. mô¾ e obsahovať
priehl'adné logo výrobcu, a|ebo iné prĺ ehľ adnéprvky,
interié rové osvetlenie LED v 2 ú rovniach intenzity,
doplnkové spä tné zrkadlo nad prednými dvermi zabezpeč ujú cepohl'ad na sedadlá za kabí nou
vodič a,
zabudované reproduktory v interié ri pre cestujú cich (strop alebo boč né steny) v poč te min. 4
ks,

bezpeč nostné kladivká pre nú dzový ú nik z vozidla opatrené samonavÍ jací m mechanizmom
proti odcudzeniu,
vnú torné reklamné rámiky v poč te min. 4 ks, prič om rozmer jedné ho rámiku je2x A3 na le¾ ato
(na ¹ í rku),
v¹ etky popisy v interié ri pre cestujú cich musia byť minimálne v slovenskom a anglickom jazyku.
F)

lnterié r, pracovisko vodĺ č a

uzavretá kabí na vodič a; dvere do kabí ny vodič a musia byť uzamykatel'né zvonku, zvnú tra
uzamykateľ né alebo s mo¾ nosť ou zaistenia proti otvoreniu cestujú cim; opatrené priehľ adným
sklom do max. mo¾ nej vý¹ ky pod strop vozidla, min. v¹ ak do vý¹ ky 190 cm od ní zkopodla®nej
č asti vozidla
dvere kabí ny vybaviť okienkom a pultom na podaj lí stkov s mo¾ nosť ou jeho prekrytia
od klopným/výsuvným poklopom
sklenená deliaca prĺ eč kaod dverí kabí ny vodič a V smere k č elné muoknu mĺ nimálne do vý¹ ky
dverí kabí ny vodič a; v prí pade, ¾ e táto vý¹ ka neovplyvňuje podmienku uvedenú v zátvorke
tohto bodu (¹ í rka,resp. tvar prieč ky musí byť taký, aby pohl'ad zo sedadla vodič a do pravé ho
spä tné hozrkadla nebol cez tú to sklenenú prieč ku) - vyhotovenĺ e bude ú spe¹ ný uchádzač
konzultovať s obstarávatelţ kou organĺ záciou pred zač iatkom výroby,
posuvné , manuálne alebo elektricky ovládané , boč né okno vodič a; ak je pohľ ad vodič a do
ľ avé hospä tné hozrkadla cez posuvnú č asť okna, jeho vyhotovenie musí byť ako dvojvrstvové ;
ak je pohl'ad cez pevnú č asť okna, zabezpeč iť jeho el. vyhrievanie,
svetlo nad priestorom prvých dverí nesmie, pri otvorených dverách, oslňovať vodič a za
zn í ¾ enejviditeľ nosti,
spä tné zrkadlo v kabí ne vodič a, ktoré zabezpeč í pohl'ad vodič a do interié ru vozidla;
sedač ka vodič a musí vyhovovať ergonomickým po¾ iadavkám, pneumatĺ cky odpru¾ ená, s
vysokým operadlom a opierkou hlavy, nastavitel'ná horizontálne aj vertikálne, vyhrievaná, s 2
lakť ovými opierkami

volant a prí strojová doska spoloč ne nastavitel'né v pozdĺ ®nom a vý¹ kovom smere
cyklovač stierač ov
umiestnenie palubné ho poč í tač av dosahu a zornom poli vodič a - výherca bude konzultovať s
obstarávatelbm pred výrobou,
zadná deliaca stena kabí ny vodič a od priestoru pre cestujú cich vyhotovená ako neprĺ ehľ adná
zadnú stenu kabí ny vodič a zo strany od priestoru pre cestujú cich opatriť 1 ks uzatváratel'ným
clip rámom formátu A2 (na vý¹ ku) za ú č elomumiestnenia inforrnácií pre cestujú cĺ ch
uzamykateľ ný odkladací priestor pre osobné veci vodič a v priestore kabí ny (kľ ú čodli¹ ný od
ostatných klú č ovvozidla)

+

ve¹ iak na obleč enĺ e+

háč ik;

v¹ etky signalizač né ,kontrolné a ovládacĺ e prí stroje musia byť označ ené trvanlivým spôsobom,

jednoznač ne č itatelhé za v¹ etkých svetelných podmĺ enok;
popis prí strojov a d'al¹ ĺ epopisy v kabí ne vodič a v slovenskom jazyku
regulácia ĺ ntenzity osvetlenia prí strojov na prí strojovej doske - minimálne denný a noč ný
re¾ im informač ných dĺ splejov prí strojovej dosky vodič a
regulácia vykurovania

v kabí ne vodič a mô¾ e byť bez zásahu vodič a alebo s

mo¾ nosť ou

manuálneho nastavenia ú rovne teploty vodič om, prič om za ka¾ dých okolností musí byť
zabezpeč ená dostatoč ná tepelná pohoda v priestore kabí ny vodič a,
systé m vykurovania a vetrania v č asti pre vodič a a pre cestujú cich musí byť oddelený,
prí davné kú renie v kabí ne vodič a opatrené filtrom nasávané ho vzduchu a vybavené krytom,
aby bolo mo¾ né manuálne, pomocou naklápací ch mrie¾ ok, regulovať intenzitu a smer
prú denia vzduchu,
nú dzový elektrický odpojovač baté rií vkabí ne vodič a,
mikrofón v kabí ne vodič a s napojení m na interié rové reproduktory,
jeden reproduktor v kabí ne vodič a napojený na rádiostanicu, resp. na autorádio,
dr¾ iak, resp. uzatváratelhý priestor na umiestnenie lekárnič ky,
slneč ná clona na č elnom a boč nom skle v nepriesvitnom vyhotovení pre zabezpeč enie
maximálne mo¾ nej ochrany vodič a pred prĺ amym slneč ným svitom (nie sieť ovaná, ani nie
perforovaná); dĺ ®ka a tvar clony protĺ oslneniu na ľ avom okne kabí ny musí umo¾ niť zatieniť
celé okno, av¹ ak nesmĺ e brániť pri pohľ ade do l'avé ho spä tné ho zrkadla (clona mô¾ e byť s
výrezom),

okna kabí ny vodič a a ľ avým
oslnenie nesmie nastať ani medzi roletou č elné ho/boč né ho
predným stÍ pikom karosé rie,
zásuvka L2V /min.15A a zásuvka USB SV/min. 2A v kabí ne vodič a,
zásuvka 24V na mýtnu jednotku v prí strojovej doske zo strany od č elné hookna (č o najbli¾ ¹ ie
k č elné musklu); zásuvka má byť chránená 5A istič om a napojená na obvod ,,30",
osvetlenie priestoru pracoviska vodič a nezávislé na otvorení dverí pre cestujú cich,
hák na vyklopenie plo¹ iny pre nástup invalidné ho vozí ka umiestniť v kabí ne vodič a.

G)

Vozidlový informač ný a komunikač ný systé m, systé m pre tarifné vybavenie cestujú cich

Ni¾ ¹ ieuvedená ¹ pecĺ fikáciavychádza zo sú č asnepou®í vané ho tarifno-informač né ho systé mu
prevádzkované ho v podmienkach obstarávateľ skej organizácie. Tarifno-informač ný systé m musí byť
plne kompatibilný s tým, ktorý obstarávatelţ ká organizácia v sú č asnostipou¾ í vaa musí spí ňať min.
po¾ iadavky uvedené ni¾ ¹ ie.
Pripú ¹ ť asa dodanie zariadení nov¹ ej generácĺ e

v sú č asnostipou¾ í vané hotarifno-informač né ho

systé mu.
Dodávatel', v sú č asnostipou¾ í vané ho,informač né hosysté mu: TransData s.r.o. ®ilina

t.

odbavovací systé m
Palubný poč í tačVesna

1.
t.L'

funkč né po¾ iadavky na Palubný poč í tač :
v¹ eobecné po¾ ĺ adavkyna palubný poč í tač(pp):
LL.L. slrj¾ ĺ ako riadiaca a pamä ť ová jednotka pre ukladanie dát pre jednotlivé perifé rne zariadenia
vo vozidlách dopravcu - tlač iarne, č í tač ky,označ ovač e, komunikač ný modul, informač né tabule,
h|ásič e zastávok, APC systé mu a pod.
L.L.z. predaj cestovných lí stkov v platnej tarife MHD
platba v hotovosti
platba dopravnou kartou
platba bankovou kartou
1.1.6. akceptácia cestovných lí stkov predávaných cez internet

a)
b)
c)

L'L'7.

evidencia tr¾ by z predaných cestovných lí stkov
1.1.8. on-line sledovanie a posielanie polohy vozidla
1.1.10. spracovanie a posielanie dát pre vozidlové ĺ nformač nétabule
1.1.11. spracovanie a posielanie dát pre vozidlové zvukové hlásič e
L.I'LŁ. zobrazenie zastáVok na mapovom podklade
1.1.13. nahrávanie vstupných dát (cestovné poriadky, tarify, ĺ nformač né tabule, zvukové hlásič e) z
centrálneho systé mu cez WiFi a cez 3G/4G modem
t.L.I4. vyč í tavaniezáznamov o predaných cestovných lí stkov do centrálneho systé mu cez WiFi a cez
3G/4G modem
technĺ cké (výkonnostné a funkč né )po¾ iadavky:

2.
2.L.

on-line bezdrôtová dátová komunikácia prostrední ctvom technológie 3G/4G alebo WlFl s
centrálnym dispeč ingom
2.2' komunikač né rozhrania integrované v PP (tvoriace jeden celok):
2.2.1. WiFi802.11 a/b/e/n
2.2.2. 4GlSGmodem

2.2.3. RS 485
2.2.4. USB 2.0 HS
2.2.5. ethernet t0/L00/LOOO Mbps

2'3,
2.4.

2.4'L,
2.4.2.
2'4.3'
2.4'4.

2.5.

priemyselné prevedenie vhodné do vozidiel (pra¹ nosť ,otrasy, teplotné podmienky)
procesor:
výkonný viacjadrový procesor na báze ARM
mo¾ nosť integrovať navigač ný systé m pre vodič ov
2D, 3D grafická akcelerácia
doba nábehu zariadenia do funkč nosti prihlásenia vodič om do 40 sekú nd

ovládanie pomocou dotykové ho kapacitné ho displeja:

2.5.L. s velkosť ou minimálne 10"
2.5.Ż , s rozlí ¹ ení mminimálne t024x600 pixelov
Ż .5.3. s dobrou č itatel'nosť ou za zhor¹ ených svetelných podmĺ enok (svietivosť min. 500 cd/m2)
2.5.4. bezpeč nostné tvrdené sklo (kalené )- min. hrú bka 3 mm
2.5.5. povrchová ú prava antiglare
2.5.6. kapacitný dotykový panel odolný voč i RF ru¹ enĺ u10V/m
2'5.7. ¾ ivotnosť displeja - min. 30 000 hodí n
2.5.8. detekcia okolité ho jasu s mo®nosť ou automatickej zmeny podsvietenia displeja

2.6.

pamä ť :

RAM - min. l GB
interná FLASH pamä ť - min.4 GB
priemyselná sLc sD karta _ min. 512 MB
roz¹ í ritelhá interná FLASH pamä ť pomocou mSATA modulu
audio informač ný systé m:
2.7.1'. interný digĺ tálny mikrofón
2.7.2. interný reproduktor
2.7.3. mo¾ nosť pripojenia externé ho mikrofónu
2.7.4' nezávislé externé výkonové audio kanály - min. 2
jednoduchá montá¾ s vyu¾ ití mprí pravy na jeho osadenie
umĺ estnenie na dr¾ iak s flexĺ bilným polohovaní m PP vo v¹ etkých smeroch so zaslepení m otvoru

2.6.L.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.

2.7.

2'8.
2.9.

existujú ceho PP

2.70'

napájanie:

2.L0.l. nominálne napä tie s palubnej siete vozidla
2.70.2. pracovné napä tie 12 V - 36 V

24 V

2.10.3. prepä ť ová ochrana do 36 V
2.t0.4, záloź ná baté ria ako interná sú č asťPP pre ú č ely:
korektné ho vypnutia PP pri ú plnej strate ¹ tandardné ho napájania bez straty aktuálnych ú dajov

a)

b)

zálo¾ ná baté ria umo¾ ňujú caudr¾ ať zariadenie v prevádzke pri výpadku napájania po dobu min.

30 minú t, poč as ktorých zariadenie po¹ le informáciu o výpadku, polohu zarĺ adenia a zabezpeč í
korektné ukonč enie č ĺ nnostia spol'ahlĺ vé ulo¾ enie dát
umo¾ ňujú capo ¹ tandardnom vypnutí , podl'a po®iadaviek dopravcu, zobú dzanie zariadenia a
priebe¾ né ĺ nformovanie o aktuálnej polohe zariadenĺ a, minimálne po dobu 3 pracovných dnÍ
2.77. pracovné teploty minimálne -20 0c... +60 0C

c)

2.t2.

Ż .L3.

a)
b)

2.L4.

2.t5.
2'76'
2'L7.

ll.
1.
1'1.
7,2,
1.3,
L.4.
1.5.
1.6.
I.7.
1.8.

relatí vna vlhkosť vzduchu5% - 85%bez kondenzácie
sledovanie polohy vozĺ dla:
pomocou systé mu GPS a GLONASS s hardvé rovou podporou GAL|LEo
externá anté na
bezpeč nostný modul- min. 4 x SAM slot
EMC certifikát
certifikát krytia lP 43
prĺ pojenie napájanie a externých zarĺ adení pomocou priemyselných konektorov

gč r
č ĺ tač ta
funkč né po¾ iadavky na č í tač kuBč K:
výdaj cestovných lí stkov v tarife MHD
platba bankovou kartou (v závislostĺ od konfigurácie zariadenia)
platba dopravnou kartou
kontrola platnosti elektronické ho cestovné ho lí stka na dopravnej karte (dáta z č í tač kygč r)

kontrolazablokovanýchdopravnýchkariet
akceptácia cestovných lí stkov predávaných cez internet
evidencia tr¾ by z predaných cestovných lí stkov
nahrávanie vstupných dát (cestovné porĺ adky, tarify) z palubné ho poč í tač acez vozidlový
ethernet
1.9. vyč í tavanie záznamov o predaných cestovných lí stkov do palubné ho poč í tač acez vozidlový
ethernet
2. technické po¾ iadavky na č í tač kuBč K:
2.L. priemyselné prevedenie vhodné do vozidiel (pra¹ nosţ otrasy, teplotné podmienky)
2.2. výkonný procesor

Ż .3.

pamaţ :

2.3.L. RAM - min.256 MB
2.3.2. interná FLASH pamä ť - min.2

2.4.

GB

dĺ splej:

2.4.L. typ displeja - dotykový kapacitný
Ż .4'2. uhloprieč ka displeja - min' 5"
2.4.3. rozlí ¹ enie - mĺ n. 640x480 pixelov
2.4.4. svietivosť _ min. 500 cd/m2

2.5.

2.5.1.

2.6.

2.6.L.
2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.

2.7.

komunikač né rozhranĺ a:
ethernet 10/100 Mbps
tlač iareň cestovných lí stkov (pri EMV platbe):
typ tlač e - termálna tlač
rýchlosť tlač e - mĺ n. 150 mm/s
¾ ivotnosť tlač ovej hlavy - mĺ n. lx108 bodov
¾ ivotnosť rezač ky - min. 1x106 zárezov
č í tač kaBč K - interná:
tso 14443 A, B

2.7.1.
2.7.2. akceptované typy

a)
b)

Mifare Classic
Mifare DESFire

kariet:

EV1

7

c)

Mifare DESF|re EV2

2.7.3.

min. 2 x SAM slot
č í tač kaEMV kariet _ interná:
platba debetnou a kreditnou bankovou kartou

2.8.

2.8.t.

ISO 7816

-

- Pcl

Dss

2.8,2.

certifikácia

2.9.

audio výstup

2.L0.
2.17.
2.I2.
2.L3.
2.14.

kompaktná mechanická kon¹ trukcia
ergonomický dizajn
antivandal prevedenie
ochrana dĺ spleja - tvrdené sklo
prehlásenie o EMC kompatibilite

lll.

Pokladńič ka
v¹ eobecné po¾ iadavky na pokladnĺ č ku:
kompatibilita s podstavou
uzamykatel'ná na klú č
vyberatel'ná priehradka na penĺ aze s integrovaným krytom
uchytenie pre RAM dr¾ iak

1.

],L,
L.2.
1.3.

t.4.

lV.
1.
L.L'
1'2.

Rozvodná doska

v¹ eobecné po¾ iadavky na rozvodnú dosku:
technické rie¹ enie musí umo¾ ňovať pripojenie perifé rií vo vozidle

má robustné mechanické prevedenie

s

mo¾ nosť ou roz¹ í reniao aretač né priemyselné

konektory
umo¾ ňuje pripojenie palubné ho poč í tač a
obsahuje zbernicu RS485
integrovaný 5-portový 100MB ethernet switch

1.3.
1.4,
1.5.
1.6.

L7.I.
t.7.2.
L7.3.
L.7.4.

L7.5.

1.8.

rozhrania:

teplotný senzor 3x
digital input 4x
digital output 2x
analógové meranie napájacieho palubné ho napä tĺ a
¹ tartovanie/zobudenie palubné ho poč í tač a
technické parametre:

1.8.1. ARM Cortex-M4F @ 120MHz
1.8.2. Napä tie 10 - 32 V s prepä ť ovoua nadprú dovou ochranou

V.
1.

l.L,
L.Ż ,
1.3.

Akustický hlásič zastávok
v¹ eobecné po¾ iadavky na Akustický hlásič zastávok:
technické rĺ e¹ eniemusí zabezpeč ovať hlásenie zastávok a iných informácii pre cestujú cich
technické rie¹ enie musí umo¾ ňovať u¾ í vatelţ kyeditovateľ né hlásenia
technické rie¹ enie musí umo¾ ňovať napojenie na audio systé m vozidla

Vl.
1.

1.1.

r.2.
1.3.

(6A)

Vozidlový kamerový systé m

v¹ eobecné po¾ iadavky na WiFĺ do vozidiel MHD:
on-line stream z kamĺ er do PP (interié rové lP kamery)
on-line stream z kamier do dispeč ingu
Kamerový záznam z dopravných incidentov (predná kamera}

i

Ukladanĺ e kamerové ho záznamu na pevný disk v PP
Export kamerových záznamov
Mozaikové zobrazenie v PP
Fyzické zabezpeč enie pevné ho disku
3 kamier v jednom vozidle

L.4.
1.5.
1.6.
7.7.
1.8.
2.

Mo¾ nosť monĺ toringu stavu kamier a pevné ho disku
po¾ adované parametre pre HW zariadenia do vozidla:

2.L.

Typ

2.2.

Sní mač

1.9.

zariadenia:
:

lP kamera
ZMpx (1920 x 1280)

objektí v:
Dosah lR prí svitu:
Antivandal:
Funkcia WDR:
Vzdialená kontrola:
Certifikát ochrany:

2.3,
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

teplota:
Typ ú lo®iska:
Vel'kosť ú lo¾ iska:
Veľ kosť RAM:
Prevádzková

2.9.

2.L0.

2,LI,
2.L2.

Vll.

25sn/s

2,8mmfŻ ,0
do 20 a¾ 30m
lK10

áno
áno
P66 (lP kamera)
lP43 (zdroj)
- 20

0c

...+ 60

0C

SSD disk

500GB
128 MB

Ďal¹ í hardvé r:

Prevodní k ETH2cAN
Sniffer
5m kábel medzĺ snifferom a prevodní kom
10m LAN kábel, koncovky Hartĺ ng-RJ45

č idlá na sní manie teplôt
Kabelá¾ ku č idlám na sní manĺ eteplÔt
Kabelá¾ ku sní mač unezávislé ho kú renia, klimatizácie
RAM-201U (stredný dr¾ iak)
RAM-202U (guľ a)
6m napájací kábel
6m ethernet kábel s koncovkami Harting

Magnetická GPS anté na

2.

Predný informač ný panel BUSTEC BT519.14410.1W4C0A.BJ - 1 ks

min. 19x144 svetelných bodov, farba ted biela, Ethernet pripojenie, automatická regulácia svietivosti
podl'a okolitých svetelných podmienok; podmienka zobrazovania č í slalinky a smeru jazdv; podmĺ enka
zobrazovania textu v 2 riadkoch, komunĺ kač nýprotokol TransData

3.
4.

Dr¾ iak predné ho panelu - 1 ks
Boč ný informač ný panel BUSTEC BT519.11210.1W4D0A.BJ-

1 ks

min. 19x112 svetelných bodov, farba led bĺ ela, Ethernet pripojenie, automatická regulácia svietivostĺ
podľ a okolitých svetelných podmienok; podmienka zobrazovania č í slalinky a smeru jazdy; podmĺ enka
zobrazovania textu v 2 riadkoch, komunikač ný protokol TransData

5.
6.

Dr¾ iak boč né hopanelu

- lks

Zadný informač ný panel BUsTEc BT519.03210.1W4E0A.BJ-

1 ks

min. 19x32 svetelných bodov, farba led biela, Ethernet pripojenie, automatická regulácia svietĺ vosti
podl'a okolitých svetelných podmienok; podmienka zobrazovania č í slalinky, komunikač ný protokol
TransData

7.

Dr¾ iak zadné ho panelu - 1 ks

8.

Vnrjtorný informač ný panelLCD MoNlToR BUsTEc 22",BT72Ż .L6/9.MI'ZZAFAC- 1ks

so zabudovaným poč í tač oms procesorom x'86: 4 x 1,91GHz, 2GB RAM, 16GB ssD a s obslu¾ ným
softvé rom na prí pravu multimediálneho obsahu, pripojení m LAN, WlFl modul, umiestnenie v prednej
č asti vozidla nad ulič kou

9.

Prĺ jí mačpovelov pre nevidiacich spolupracujú ci

s

povelovým vysielač om signálu pre

nevidiacich VPN 01s od firmy APEX, frekvencia pre Slovenskú republiku - 1 ks

10. Automatické poč í tanĺ ecestujú cich (APc)
1. v¹ eobecné po¾ iadavky na poč í taniecestujú cich vo vozidle MHD:
1.1. mo¾ nosť zaznamenávať zvlá¹ ť poč et nastupujú cich a zvlá¹ ť poč et vystupujú cich
cestujú cich
mo¾ nosť priradiť č í slolinky a názov zastávky k poč tu nastupujú cich a vystupujú cich
cestujú cich
uvádzať dátum a č as k poč tu nastupujú cĺ cha vystupujú cich cestujú cich

L.2.

1.3.
L.4.

vytvárať tlač ové zostavy na základe filtrovania č í slalinky, spoja, názvu zastávky,

dátumu, č asu, dňa

1.5.

sní mač automatĺ cké ho poč í taniacestujú cich musÍ byť umiestnený nad ka®dými
dveramidané ho vozidla
1.6. systé m musí byť schopný zaznamenávať v¹ etkých nastupujú cich a vystupujú cich
cestujú cich pri v¹ etkých dverách dané ho vozidla a to na ka®dej zastávke, nepretr¾ ite poč as celej
prevádzky vozidla

L.7.

systé m musí byt schopný zaznamenať nastupujú cich a vystupujú cich aj poč as státia
vozidla a to privypnutom motore
2. po¾ adované parametre pre HW zariadenia pre poč í taniecestujú cich
Ethernet
2.7. interface:
max3% na vzorke min. 1000 cestujú cich
2.2. prí pustná odchýlka
lP65
2.3' stupeň ochrany
- 20 0c ...+ 60 0C
2.4. Prevádzková teplota:
24v
palubnej
vozĺ
dla
siete
2.5' napájanie z

H)

Doplnková výbava

predné denné LED svietenie,
predné a zadné svetlá do hmly,
signalizácia smerových, brzdorných a obrysových svetiel aj v hornej zadnej č asti nad zadným
oknom,
po¾ adujeme, aby vozidlo bolo vybavené dátovou zbernicou CAN,
vonkaj¹ ĺ azvuková signalĺ zácia pri cú vaní ,

neodní matelhým predným panelom a s USB vstupom v kabí ne vodič a s
reproduktorom v kabí ne vodič a; anté na a montá® anté ny pre autorádĺ o,
hasiace prí stroje v poč te 2 ks, prič om 1 ks umiestnený v prednej č asti (kabí na vodĺ č aalebo v
blí zkom dosahu vodĺ č a),
krytie horú cich č astí výfukové ho potrubia, popr. turbokompresora tak, aby pri náhodnom
ú niku paliva alebo oleja kdekoľ vek V motorovom prĺ estore, nemohlo dÔjsť k Vznieteniu a
po¾ iaru vozidla,
motorový priestor vybavený samo hasiacim zarĺ adení m,

autorádio

s

osvetlenie motorové ho priestoru,

plnohodnotné rezervné koleso dodané samostatne v rozmere/rozmeroch pou¾ í vaných na
autobuse (ak má vozĺ dlo na jednotlivých nápravách pou®ité pneumatiky rozdielnych
rozmerov, tak výrobca je povinný dodať na jedno vozidlo jedno rezervné koleso z ka®dé ho
rozmeru),
zakladaciekliny-2ks,
povinná výbava podl'a legĺ slatí vyplatnej v SR,

l)

Ďal¹ ie po¾ iadavky

farebné vyhotovenie (interié r, exterié r) podlieha definití vnemu schváleniu obstarávatel'a,
3 zvä zky kl'ú č ovku ka¾ dé mu dodávané mu autobusu,
pokial'sú k autobusu potrebné rôzne typy kľ ú č ov,napr. rôzne ¹ tvorhrany, musia byť dodané v
poč te 3 ks od ka¾ dé ho typu,
¹ kolenia pre vodič ov na obsluhu vozidla v rozsahu min. 2 hod.,
v¹ etky autobusy dodané na základe tejto sú ť a¾ emusia byť od jedné ho výrobcu,

J)

Záruč né doby

- 60 mesiacov alebo do ubehnutia
na lak vozidla - 84 mesĺ acov,

na celé vozidlo

K)

300 000 km, podľ a toho č o nastane skôr.

S dodávkou vozidĺ el po¾ adujeme dodať :

v¹ etky doklady v sú lade s platnou legislatí vou SR potrebné pre uvedenie autobusov do
prevádzky v č ase jeho dodávky,
návod k obsluhe a ú dr¾ beautobusu pre vodič a v tlač enej podobe pre ka¾ dý autobus a lx
elektronicky,

Vo Vráblbch 25'5.2o2L

,.,1

lng. Peter

konateľ

Pataky

nateľ

l

]

Vněj¹ í rozměrov' v' kres - Urbanway 12m diesel, Tector 7
V' robce: IVECO BUS
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Návrh rozmí stění sedadel
27 sedadel, z toho 7 dostupn' ch z ní zké podlahy

ffiylľ lĺ tł *đ ť ľ oeí '
atclmä rrł

tr

sefuďl* dgË tÜpná z nŕ *É podhhy

Prí loha č

.2 Návrh

na plnenie krité rií

Obstaranie 5 ks autobusov
Refe re

n č né

č ĺ sl o : D P M P 8_02_20

ldentifikač né ú daie uchádzač a:

Krité rium č .1 na vyhodnoţ enie ponú k ..Celková cena bez DPH":

Dodávka autobusu v
zmysle ¹ pecĺ fikácie
ł Jvedenej v prí lohe č .5
sú ť a¾ nýchpodkladov

5

Vo Vráblbch, dňa 25.5.2021

lng. Peter
konatel'

lng.
tel'

2

1-oA

Prí loho č .3 Zmluvv
obstoróv<lteľ skó
orgonĺ zócio /

Subdodđ voľ elio
Doprovný podnik mesto Povo®skó Bystrico s. r. o.
skrótene DPMPB s.r.o., © portovcov340, 0l7 0'l Povo®skó Bystrĺ co

Predmet zőkozkv
Postup

Obstoronie 5 ks outobusov

obiednivoteľ

sÚť o®

Vvpí ňo len Úspe¹ ný uchtÍ dzoč ;

obchodné meno olebo
nózov uchÓdzoč o:
Sí dlo olebo miesto podnikonio

COREX s.r.o.
¹ tÚrovo 1046197 ,95201 Vróble

uchódzoč o:

lČ o

17638941

StotutÓrny orgón:

lng.
lno.
lng.
lno.

Meno o prĺ ezvisko
podpisuiÚceho:

ldentlfikócio
subdodóvoleľ o
/obchodné meno, sí dlo,

Ë o/

Peter
Jozef
Peter
Jozef

Zivody - konotel'
Potokv - konoteľ
Zóvody * konoteľ
Potokv - konoteľ

Podielzőkazky
zodóvoný
subdodóvotelbvi

Pľ edmel
subdodóvky

osobo opróvnenó
konqľ zo
subdodóvolelb
/meno o priezvisko,
odreso pobytu. dót.

norodenio/

0,00%

Ą
Vo Vróbľ och, dňo 25.5.2021
Podpĺ sy osôb opróvnených konoť V mene PredivojÚcehol

Ing. Peteľ

konateľ

Ing.

Pataky

