
K Ú P N A   Z M L U V A 
 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“) 

 
PREDÁVAJÚCI:  Obchodné meno: ASFIN s. r. o.  
   Sídlo: Národná trieda 74, 040 01 Košice  
   Konajúci prostredníctvom: Mgr. Daniel Kolesár, konateľ  
   IČO: 46320784 
   DIČ: 2023332795 
   IČ DPH: SK2023332795 
   Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice, Oddiel: Sro,  
                                            vložka číslo: 32611/V  
 Bankové spojenie:  
        IBAN:  

ďalej len „predávajúci“ 
a 

KUPUJÚCI:  Psychiatrická  liečebňa Sučany 
                           Sídlo: Hradiská 23, 038 52 Sučany 

Konajúci prostredníctvom:  Ing. Roman Kľučiarik, štatutárny orgán - 
riaditeľ     

   IČO: 17 335 612 
                          DIČ: 2020598888 
                          IČ DPH: SK2020598888 – nie je platiteľ DPH 
   Bankové spojenie:  
   IBAN:  

ďalej len „kupujúci“ 
…………………………………………………………………………………………................................................................ 
 

Článok 1 
Predmet kúpy 

 
1. Zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob 

realizácie predmetu zmluvy, ktorým je dodávka 1 ks nového špeciálneho sanitného 
motorového vozidla, so zápisom v technickom preukaze SC sanitná PCHR, kategória: M1, 
ktorého bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, a to v rozsahu a spôsobom 
uvedeným v tejto zmluve (ďalej len „vozidlo“) vrátane poskytnutia dohodnutého záručného 
servisu v autorizovanom servise do 50 km od sídla kupujúceho (Psychiatrická liečebňa Sučany, 
Hradiská 23, 038 52 Sučany) po dobu 5 rokov odo dňa dodania vozidla alebo do dosiahnutia 
150.000 najazdených km, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr, 
definovaného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „servis“).  

2. Pre vylúčenie pochybností platí, že kupujúci za nové vozidlo považuje vozidlo, ktoré bolo 
vyrobené najneskôr v roku 2021 a má najazdených maximálne 2.000 km v čase dodania 
vozidla kupujúcemu. 

3. Touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu dohodnuté vozidlo,  previesť na 
kupujúceho vlastnícke právo k tomuto osobnému vozidlu, poskytovať kupujúcemu záručný 
servis v dohodnutom rozsahu a kupujúci sa zaväzuje prevziať od predávajúceho vozidlo a 
zaplatiť predávajúcemu za riadne dodané vozidlo dohodnutú kúpnu cenu. 
 
 
 
 

 



Článok 2 
Kúpna cena, termín platby a platobné podmienky 

 
1. Celková kúpna cena za predmet kúpy uvedený v článku 1 tejto zmluvy je stanovená na sumu 

44 900,- EUR bez DPH (slovom: štyridsaťštyritisícdeväťsto EUR bez DPH). 
2. Kúpna cena zahŕňa dopravu vozidla do dohodnutého miesta dodania, ako aj všetky ostatné 

náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním vozidla kupujúcemu, vrátane 
dodania príslušnej dokumentácie, povinnej výbavy a poskytnutia súčinnosti pri dodaní 
a prevzatí vozidla. V cene vozidla je zahrnutý záručný servis v dohodnutom rozsahu. V 
dohodnutej kúpnej cene nie je zahrnutá právnym predpisom stanovená daň z pridanej 
hodnoty, t. j. k fakturovanej cene za dodané vozidlo bude uplatnená DPH v zmysle platných 
právnych predpisov Slovenskej republiky v čase fakturácie. 

3. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny riadnym dodaním vozidla  
kupujúcemu do dohodnutého miesta dodania v dohodnutom množstve a kvalite, 
potvrdením dodacieho listu kupujúcim a doručením faktúry za predmetné plnenie 
kupujúcemu. 

4. Predávajúci vystaví za dodané vozidlo faktúru najneskôr do piateho pracovného dňa 
v mesiaci nasledujúcom po dni dodania vozidla. Predávajúci pošle vystavenú faktúru na 
adresu sídla kupujúceho: Psychiatrická  liečebňa Sučany, Hradiská 23, 038 52 Sučany. 
Súčasťou faktúry bude oprávnenými osobami obojstranne potvrdená kópia dodacieho listu 
potvrdeného kupujúcim. Faktúra bude vystavená v slovenskom jazyku a uhradená v 
oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia faktúry. 

5. Vzhľadom k tomu, že kupujúci je subjektom verejného práva (podľa § 261 ods. 3 písm. d) a § 
261 ods. 4 písm. a), b) Obchodného zákonníka) a zároveň poskytovateľom zdravotnej 
starostlivosti, je povinný splniť peňažný záväzok z dodania vozidla v lehote splatnosti 30 dní 
odo dňa odo dňa doručenia faktúry.  

6. Kupujúci bude platiť predávajúcemu kúpnu cenu za dodané vozidlo bezhotovostne – 
prevodom na účet predávajúceho vedený v:                                          , IBAN: . 
Kupujúci preddavky z kúpnej ceny predávajúcemu neposkytuje. Za deň úhrady faktúry (deň 
zaplatenia kúpnej ceny za vozidlo) sa pre účely tejto zmluvy rozumie deň pripísania 
fakturovanej sumy na účet predávajúceho. 

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo k nej nebudú 
priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je kupujúci oprávnený vrátiť faktúru  
predávajúcemu na doplnenie, resp. opravu; v takomto prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej, resp. 
opravenej faktúry. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nemôže postúpiť pohľadávky voči kupujúcemu 
tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb.  Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho súhlasu 
kupujúceho. Právny úkon, ktorým predávajúci postúpi pohľadávky voči kupujúcemu tretej 
osobe bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho je podľa  § 39 Občianskeho zákonníka 
neplatný. Predávajúci berie na vedomie, že súhlas kupujúceho je platný len za podmienky, že 
bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. 
 

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá vozidlo v dohodnutom množstve, 

v dohodnutých technických parametroch v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy, príslušenstve 
a výbave, v predpísanej alebo schválenej akosti (pokiaľ je záväzne ustanovená alebo pokiaľ 
to vyplýva z osobitných predpisov, napr. technických noriem) alebo v akosti uvádzanej 
výrobcom, inak v obvyklej akosti, s vyznačenými údajmi o výrobcovi a osobnom vozidle, a to 



v súlade s príslušnými právnymi predpismi, riadne uspôsobené na prepravu a vykoná 
zaškolenie obsluhy na dodané vozidlo pri dodaní vozidla v mieste dodania. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu vozidlo do určeného miesta dodania v lehote 
najneskôr do 12 mesiacov od uzavretia tejto zmluvy. Povinnosť predávajúceho dodať 
kupujúcemu vozidlo je splnená tým, že predávajúci umožní kupujúcemu s osobným 
vozidlom nakladať (t. j. vozidlo prevziať) v dohodnutom mieste dodania. 

3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať  vozidlo v dohodnutom mieste dodania – sídlo predávajúceho. 
4. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré predávajúcemu bránia v splnení jeho 

povinností dodať  kupujúcemu vozidlo v dojednanej dobe, sa lehota na dodanie vozidla 
predlžuje  o dobu trvania týchto prekážok. Predávajúci sa zaväzuje, že vznik 
a predpokladanú dobu trvania prekážok podľa prvej vety oznámi bez zbytočného odkladu 
kupujúcemu. 

5. Pri prevzatí vozidla na zmluvne dojednanom mieste dodania je kupujúci povinný dodané 
vozidlo prezrieť. 

6. Prevzatie dodaného vozidla je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na 
dodacom liste. Jedna kópia dodacieho listu ostáva kupujúcemu. V prípade uplatnenia 
výhrady pri dodaní vozidla ostáva vozidlo vo vlastníctve predávajúceho až do doby, kým 
predávajúci neodstráni prekážku, ktorá bráni kupujúcemu riadne prevziať vozidlo. 

7. Predávajúci je povinný spolu s osobným vozidlom dodať kupujúcemu aj dokumentáciu 
patriacu k osobnému vozidlu (Osvedčenie o evidencii – časť II. (technický preukaz) vydané 
výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu vozidla, návod na obsluhu a údržbu vozidla 
v slovenskom jazyku, servisnú knižku k vozidlu (elektronickú) a povinnú výbavu  patriacu 
k vozidlu v zmysle platnej legislatívy SR. 

8. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu nevyhnutnú súčinnosť pri úkonoch 
spojených s pridelením EČV vozidla na príslušnom OR PZ, evidencia vozidiel, prípadne tieto 
úkony v prípade písomnej žiadosti kupujúceho uskutočniť v jeho mene, a to na základe 
splnomocnenia, ktoré mu kupujúci za týmto účelom vystaví. 

9. Predávajúci sa v zmysle tejto zmluvy zaväzuje poskytovať pre kupujúceho záručný servis 
definovaný v Prílohe č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „servis“) v autorizovanom servise do 50 km od 
sídla kupujúceho (Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 23, 038 52 Sučany) po dobu 5 
rokov odo dňa dodania vozidla alebo do dosiahnutia 150.000 najazdených km, podľa toho, 
ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. Servis sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú 
neodbornou manipuláciou zo strany kupujúceho. Cena za poskytnutý servis je už zahrnutá v 
cene dodaného vozidla. 

10. Bližšia špecifikácia a podmienky záručného servisu sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
11. Predávajúci sa zaväzuje, že vybaví reklamáciu kupujúceho bez zbytočného odkladu, 

najneskôr v lehote stanovenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, po doručení správy o vadách 
vozidla.  

12. Kupujúci berie na vedomie, že pri prihlásení nového vozidla na príslušnom OR PZ, evidencia 
vozidiel je povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť tieto doklady: 
a) osvedčenie o evidencii časť II., vydané výrobcom vozidla alebo zástupcom výrobcu 

vozidla; 
b) doklad o nadobudnutí vozidla  (kúpna zmluva); 
c) potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidla; 
d) splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným 

podpisom splnomocniteľa; 
e) ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť 

tzv. COC doklad (certifikát o konformite); tento doklad nie je potrebné predložiť, ak ho 
zaslal predajca vozidla prostredníctvom elektronickej služby. 
Správny poplatok zaplatí kupujúci pri podaní žiadosti o prihlásenie vozidla. 
 
 
 
 



 
 

Článok 4 
Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody 

 
1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k osobnému vozidlu prevzatím dodaného vozidla od 

predávajúceho bez výhrad. V prípade uplatnenia výhrady pri dodaní vozidla ostáva vozidlo 
vo vlastníctve predávajúceho až do doby, kým predávajúci neodstráni prekážku, ktorá bráni 
kupujúcemu riadne prevziať vozidlo. 

2. Nebezpečenstvo škody na osobnom vozidle prechádza na kupujúceho okamihom, keď 
predávajúci  splní svoju povinnosť dodať dohodnuté vozidlo kupujúcemu podľa tejto 
zmluvy a kupujúci neuplatní pri preberaní vozidla výhrady k množstvu, kvalite, prípadne 
inej vade, ktorá bráni kupujúcemu, aby vozidlo považoval za vozidlo bez vád. 

 
Článok 5 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania  
 

1. Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním vozidla, má kupujúci právo uplatniť voči nemu 
zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny vozidla bez DPH za každý deň omeškania.  

2. V prípade omeškania predávajúceho s termínmi plnenia služieb v rámci záručného servisu 
podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený uplatniť voči predávajúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z ceny vozidla bez DPH za každý deň omeškania. Zmluvnú 
pokutu podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený uplatniť za každé jedno 
porušenie povinnosti zvlášť.  

3. Ak je kupujúci, ktorý je subjektom verejného práva, v omeškaní so splnením peňažného 
záväzku alebo jeho časti, vzniká predávajúcemu, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné 
povinnosti, právo požadovať od kupujúceho bez potreby osobitného upozornenia z 
nezaplatenej sumy úroky z omeškania, podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení 
s § 1 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Obchodného zákonníka, a to vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky 
platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku zvýšenej o deväť 
percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby 
omeškania s plnením peňažného záväzku. 

4. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania, oznámi 
oprávnená zmluvná strana doručením faktúry druhej zmluvnej strane. 

5. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej 
porušením zmluvnej povinnosti. 

6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s kupujúcim bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých 
otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť proces dodania dohodnutého vozidla podľa 
tejto zmluvy, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý 
termín pre dodanie vozidla v zmysle tejto zmluvy. 
 
 

Článok 6 
Zodpovednosť za škodu 

 
1. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu, zavinenú škodu spôsobenú druhej zmluvnej 

strane v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy za ďalej uvedených podmienok.  
2. Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho 

preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi 
týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné. 
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3. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 
omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať 
celkom alebo čiastočne z okolností  vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce 
zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ prekážka, s ktorou sú účinky spojené, trvá.  
Toto ustanovenie sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná strana bola písomne 
oboznámená o  okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť a predpokladanej dobe trvania 
okolností vylučujúcich zodpovednosť postihnutou zmluvnou stranou, akonáhle sa táto 
strana o ich existencii dozvedela. 
 

 
Článok 7 

Trvanie a ukončenie platnosti zmluvy 
 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do doby splnenia predmetu tejto zmluvy 

a vysporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Skončením platnosti tejto zmluvy 
zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán v nej zakotvené, okrem nárokov na 
náhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky z 
omeškania, nároky kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených vád počas záručnej 
doby, ktoré platia aj po skončení tejto zmluvy.  

2. Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti zmluvy možno túto zmluvu ukončiť písomnou 
dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy. 

3. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy 
alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže 
oprávnená strana od tejto zmluvy odstúpiť, pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej 
strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní po tom, ako sa o porušení zmluvy 
druhou zmluvnou stranou dozvedela. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:  
a) omeškanie predávajúceho s dodaním vozidla alebo poskytnutím servisu o viac ako 10 

dní; 
b) preukázané dodanie nekvalitného vozidla zavinené predávajúcim. 

4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, 
okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie 
a úroky z omeškania, ako aj nárokov kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených vád už 
dodaného vozidla. 

5. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej  
strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.  

6. Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za 
splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto zmluvy alebo odmietnutím prevzatia 
odstúpenia od zmluvy. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku 
vráti poštová zásielka s odstúpením od tejto zmluvy ako nedoručená alebo nedoručiteľná, 
považuje sa za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval 
sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky). Zmluvné strany sa 
dohodli, že pre doručovanie kupujúcemu je rozhodná adresa, ktorá je ako jeho sídlo 
uvedená v záhlaví tejto zmluvy a pre doručovanie predávajúcemu adresa zapísaná ako jeho 
sídlo v obchodnom registri, resp. zapísaná ako miesto podnikania v živnostenskom registri, 
ak predávajúci preukazným spôsobom neoznámil kupujúcemu novú inú adresu.   

7. Ustanoveniami odseku 6 tohto článku zmluvy sa bude spravovať aj doručovanie 
akýchkoľvek iných písomností medzi zmluvnými stranami (napr. faktúry, upomienky, výzvy 
a pod.), ak to nie je v rozpore s kogentnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 
predpisov alebo ustanoveniami tejto zmluvy. 

 
 
 
 



Článok 8 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1.  Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a číslovaných dodatkov 

podpísaných obidvoma  zmluvnými  stranami. Akékoľvek iné zmeny alebo doplnenia sú 
neplatné. Uvedené sa netýka zmeny osôb zodpovedných za vecnú a odbornú komunikáciu 
uvedených v odseku 2 tohto článku zmluvy, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť 
svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane, 
alebo prostredníctvom e-mailu. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú a súhlasia s tým, že osobami zodpovednými za vecnú a odbornú 
komunikáciu v súvislosti s touto zmluvou sú: 
a)  za predávajúceho: meno: Mgr. Daniel Kolesár funkcia: riaditeľ, tel.,  e-mail: 

info@asfin.tech . 
b)  za kupujúceho: meno: Ing. Peter Kováčik, funkcia: vedúci OTP, tel.:     

e-mail:  
3.   Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že záväzkový 

vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom. Vo veciach 
neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami 
právnych predpisov. 

4.  Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo nes-
kôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. 
Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo  najviac približuje zmyslu a 
účelu tejto zmluvy.  

5.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je 
povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že 
táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri 
zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, 
ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy 
v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie 
označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa 
nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v registri. 

6.  Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých po podpísaní každá zmluvná 
strana obdrží jeden (1) rovnopis zmluvy. 

7.  Ak zanikne jedna zo zmluvných strán, prechádzajú jej práva a povinnosti z tejto zmluvy na 
jej právneho nástupcu. 

8.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, 
že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

9.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 
 Príloha č. 1 - Technická špecifikácia a cena špeciálneho sanitného motorového vozidla; 
 Príloha č. 2 – Špecifikácia a podmienky záručného servisu. 
 
 
V Košiciach, dňa 04.10.2021                    V Sučanoch, dňa 04.10.2021 
 
Za predávajúceho:       Za kupujúceho: 
ASFIN s.r.o.                                               Psychiatrická  liečebňa Sučany
     
 
............................................................................    ............................................................................. 
Mgr. Daniel Kolesár, konateľ     Ing. Roman Kľučiarik, 
        štatutárny orgán – riaditeľ 

mailto:info@asfin.tech


Príloha č. 1 - Technická špecifikácia a cena špeciálneho sanitného motorového vozidla 
 

Požadované technické parametre  
Požadovaná 

výbava 
Jednotka Minimum Maximum Presne 

Vlastný návrh  na 
plnenie predmetu 

zákazky  
 

(Potrebné uviesť 
ponúkaný 

parameter, resp. 
áno/nie v prípade, 
ak je požadovaný 

parameter uvedený 
slovom) 

Názov a typ ponúkaného 
tovaru 

Nové špeciálne sanitné motorové vozidlo, kategória M1, karoséria 
BB skriňová dodávka PCHR, vozidlo so zápisom v technickom 
preukaze SC sanitná PCHR. 

  ks     1 
1  Ford Custom L2H1 

Dĺžka vozidla   mm 5000 5500   5340   
Plocha ložného priestoru   m2 2,5     3,77   
Objem ložného priestoru   m3 4     6,6   
Dĺžka ložného priestoru   mm 2800 3100   2921   
Výkon motora 

  kW 
96 (130 

k) 
    

96   
Bezpečnostné 3-bodové pásy na všetkých sedadlách 

  ks 3     
3   

Zvuková signalizácia nezapnutého bezpečnostného pásu pre 
sedadlo vodiča 

áno         
áno   

Druh paliva - nafta motorová áno         áno   
Kombinovaná spotreba    l   6,5   6,0   
Prevodovka - manuálna áno         áno   
Bezplatný Servis na  min. 5 rokov alebo najazdených  / 150 000 km 
/  

áno         
áno   

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním áno         áno   
Imobilizér PATS áno         áno   
Obmedzovač rýchlosti na 120 km/hod pre PHEV  áno         áno   
Predné a zadné lapače nečistôt áno         áno   
Predný airbag vodiča áno         áno   
Predný plastový nárazník - lakovaný vo farbe karosérie áno         áno   
Projektorové  predné svetlomety s funkciou  denného svietenia  áno         áno   
Systém na ochranu proti prevráteniu vozidla áno         áno   



Snímač prítomnosti vody v palivovom filtri áno         áno   
Nádrž pre AdBlue  áno         áno   
Ochranné lišty po bokoch karosérie proti karosérie áno         áno   
TCS - systém trakčnej kontroly áno         áno   
TSC - stabilizačný systém pri ťahaní prívesu (iba s originálnym 
ťažným zariadením montovaným vo výrobnom závode) 

áno   
      áno   

TVC - systém stranového presmerovania krútiaceho momentu áno         áno   
Uzamykateľná priehradka pred sedadlom spolujazdca áno         áno   
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant áno         áno   
Vnútorné spätné zrkadlo - iba v kombinácii so zadnými 
presklenými dverami  

áno   
      áno   

Zadný plastový nárazník - čiastočne lakovaný vo farbe karosérie áno         áno   
Zásuvka 12V v kabíne vodiča áno         áno   
Odolná plastová podlahová krytina v nákladovom priestore áno         áno   
Rádio AM/FM s ovládaním na volante, 4 reproduktory, anténa, USB 
+ AUX konektor, Bluetooth + DAB (okrem PHEV) 

áno   
      áno   

Manuálna klimatizácia - predná + peľový filter (PHEV navyše PTC 
kúrenie)  

áno   
      áno   

Zariadenie pre štartovanie do -20 C áno         áno   
Výkonnejší alternátor (240A) áno         áno   
Obloženie stien nákladového priestoru do polovičnej výšky  z 
umývateľného a dezinfekčného materiálu. 

áno   
      áno   

Tónované sklá áno         áno   
Min. 16" oceľové disky kolies, pneumatiky rozmer 215/65   

áno   
      áno   

Integrované (celoplošné) kryty kolies áno         áno   
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s 
integrovanou smerovkou 

áno   
      áno   

Sada ECO - Start/Stop systém  áno         áno   
Systém regeneratívneho dobíjania akumulátora SRC  áno         áno   
Parkovací asistent so snímačmi vpredu aj vzadu + predné 
svetlomety do hmly 

áno   
      áno   

Predné svetlomety do hmly s funkciou statického prisvietenia do 
zákrut  

áno   
      áno   

Bočné posuvné dvere nákladového priestoru na pravej strane áno         áno   
Presklenné zadné dvojkrídlové dvere s otváraním do 180 stupňov áno         áno   
Tempomat s nastaviteľným obmedzovačom rýchlosti  áno         áno   



Palivová nádrž    l 60     70   
Uzáver palivovej nádrže "EasyFuel" zabraňujúci natankovaniu 
nesprávneho paliva 

áno   
      áno   

Rezerva pre núdzový dojazd áno         áno   
Sada predných sedadiel  - sedadlo vodiča nastaviteľné v 8 
smeroch, dvojsedadlo spolujazdca so sklopným stolíkom, deleným 
výklopným sedákom a odkladacím priestorom, lakťová a bedrová 
opierka vodiča  

áno   

      

áno 

  
Vonkajšie označenie vozidla           

 
  

Vonkajšie označenie vozidla podľa vyhlášky č. 189/2019 Z. z. a č. 
134/2018 Z. z.  

áno          áno 
  

Na dverách označenie prevádzkovateľa áno          áno   
Po obvode vozidla pás široký min. 100 mm vo farbe signálna 
červeň 

áno          áno 
  

Eskulap    ks     2 2   
Svetelná a zvuková signalizácia           

 
  

Predné 2 ks LED majákov montované na streche vozidla   ks     2 1   
Zadný LED maják montovaný vzadu na streche   ks     1 1   
Siréna montovaná pod sedadlom vodiča, ovládač v zornom poli 
vodiča   

ks     1 1 
  

Pozičné svetlá v prednom blatníku ľavá a pravá strana   ks     2 2   
Reproduktor   ks     1 1   
Klimatizácia           

 
  

Klimatizácia ambulantného priestoru ako prípojný set na 
originálnu klimatizáciu je možné využívať len pri zapnutej 
klimatizácii v kabíne vodiča, montáž na streche vozidla, výparník 
na strechu   

ks     1 1 

  
Prestavba a vybavenie ambulatného priestoru vozidla           

 
  

Teplovodné kúrenie závislé na chode motora   ks     1 1   
Sklá v ambulatnom priestore do 2/3 matované-autofólia   ks     1 1   
Vnútorný kryt strešného ventilátora   ks     1 1   
Strešný obojsmerný ventilátor s vypínačom umiestnený na streche 
vozidla   

ks     1 1 
  

Vyrovnanie a spevnenie podlahy   ks     1 1   
Liata antistatická, protišmyková podlaha s antikorovým 
olištovaním   

ks     1 
1   

Tepelná a zvuková izolácia celého ambulantného priestoru   ks     1 1   
Vystuženie karosérie, výstuhy z pozinkovaného plechu. áno          áno   



Celkový vnútorný obklad stien a stropu z umývateľného a 
dezinfikovateľného materiálu   

ks     1 1 
  

Hasiaci prístroj 2 kg s držiakom práškový   ks     1 1   
Elektrická inštalácia a zásuvka 12 V   ks     1 1   
Osvetlenie ambulantného priestoru LED pásy 1,8 m, ovládané cez 
vypínač, miesto montáže stred ambulantnej časti   

ks     1 1 
  

Vyhľadávací svetlomet v zadnej časti vozidla s vypínačom LED33   ks     1 1   
Nástupné madlo vpravo a vľavo pri posuvných bočných dverách – 
nerez   

ks     1 1 
  

2 x zásuvka 12 V v ambulantnom priestore – plastová, miesto 
montáže vľavo v ambulantnej časti   

ks     2 2 
  

Nástupný vnútorný sklápací schodík    ks     1 1   
Skrinka na zdravotnícky materiál, miesto montáže nad ľavým 
blatníkom vzadu - uzamykateľná   

ks     1 1 
  

Plošina a kotvenie 
          

   
Pevná plošina pod nosidlá s úchytným systémom proti 
samovoľnému uvoľneniu, uchytenie podvozku nosidiel, vodiace 
lišty nosidiel   

ks     1 1 
  

Rýchloupínacia fixácia transportného kresla na podlahu systémom   ks     1 1   
Nájazdová plošina pod transportné kreslo   ks     1 1   
Počet a rozloženie miest v ambulantnom priestore – 6           

 
  

2 miesta, kreslo pevné s trojbodovým bezpečnostným pásom a 
opierkami rúk v prvom rade   

ks     2 2 
  

1 miesto, sklopné sedadlo v prvom rade s opierkami rúk   ks     1 1   
1 miesto, sklopno-otočné sedadlo za pravými posuvnými dverami   ks     1 1   
1 miesto, kreslo transportné s viac ako trojbodovým 
bezpečnostným pásom s oporou nôh,    

ks     1 1 
  

1 miesto, nosidlá s podvozkom, nosnosť 250 kg, plynulá fixácia 
polohy hrudníka do polosedu, polohovateľná opora nôh do 
protišokovej polohy, bočné sklopné zábrany, dva priečne fixačné 
pásy, odnímateľný umývateľný matrac, výsuvné rukoväte na 
prenos, s odnímateľným podvozkom   

ks     1 1 

  
Všetky kreslá, nosidlá majú byť z umývateľného a 
dezinfikovateľného materiálu 

áno         áno 
  

Ostatné požiadavky           
 

  
Navigácia- odnímateľná áno         áno   
Doohrev motora  áno         áno   
Onozátor (pod sedadlom spolujazdca s vyústením do amb. 
priestoru) 

áno         áno 
  



Germicídny žiarič áno         áno   
Vyhľadávací svetlomet v zadnej časti vozidla s vypínačom LED33 áno         áno   
Prenosné dobíjacie svietidlo LED v kabíne vodiča áno         áno   
Držiak dezinfekcie na ruky áno         áno   
K vozidlu požadujeme dodať kľúč   ks     2 2   
Technický preukaz k vozidlu áno          áno   
Návod na obsluhu vozidla v slovenskom jazyku áno          áno   
Servisná knižka k vozidlu áno          áno   
Povinná výbava v zmysle platnej legislatívy áno          áno   
Dodacia lehota do 12 mes. od uzatvorenia kúpnej zmluvy áno          áno   
Autorizovaný servis do 50 km od sídla objednávateľa 
(Psychiatrická liečebňa Sučany, Hradiská 23, 03852 Sučany) 

áno          áno 
  

 
Celková cena predmetu zákazky v EUR bez DPH 44 900,00 EUR  bez DPH 
DPH    8 980,00 EUR  
Celková cena predmetu zákazky v EUR vrátane DPH 53 880,00 EUR vrátane DPH 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 – Špecifikácia a podmienky záručného servisu 
 
  
 
 Obsahom predmetného záručného servisu budú všetky náklady za servis, opravu 
a údržbu  vozidla vrátane použitého materiálu,  okrem opravy po dopravnej nehode a pneu-
manažmentu. 
 
 Predávajúci sa zaväzuje vykonávať predpísaný záručný servis vozidla vrátane dodania 
požadovaného materiálu a práce v súlade so servisnými harmonogramami vydanými výrobcom  
vozidla, v autorizovanom servise do 50 km od sídla kupujúceho (Psychiatrická liečebňa Sučany, 
Hradiská 23, 038 52 Sučany) po dobu 5 rokov odo dňa dodania vozidla alebo do dosiahnutia 
150.000 najazdených km. 
 
 Predávajúci sa zaväzuje, že vybaví reklamáciu kupujúceho bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do 5 dní po doručení správy o vadách vozidla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


