Rámcová dohoda pre časť zákazky č. 2
„„ .uzavretá V zmysle ust. š 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a ust. € 269 ods.
2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

(ďalej len „dohoda“)
Strany dohody:
Dodávateľ:

Obchodné meno
Sídlo

: Todos Bratislava s.r.o.
: M. SCh. Trnavského 14, 841 01 Bratislava

Zápis:

: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka

Zastúpený
Bankové spojenie
Číslo účtu

č. 2447/B
: Peter Vojtko, konateľ
: Tatra banka, a.s.
: SK28 1100 0000 0026 2970 0361

IČO
IČ DPH

: 31319823
: SK2020344854

(ďalej len „dodávateľ“)

a
Odberateľ:
Názov
Sídlo
Zastúpený

: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
: Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora na základe
rozhodnutia primátora č. 6/2021 o podpisovaní písomností a právnych

dokumentov (Podpisový poriadok)
Bankové spojenie

: ČSOB a.s.

Číslo účtu
IČO

: IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413
: 00603481

DIČ

: 2020372596

(ďalej len „odberateľ “)

(dodávateľ a odberateľ ďalej spolu aj ako „strany dohody“)

Článok I.
Predmet dohody

1.1. Odberateľ, ako verejný obstarávateľ, vyhlásil v rámci príležitostného verejného obstarávania
podľa ust. š 16 zákona o verejnom obstarávaní verejnú súťaž na predmet zákazky „Nákup
motorových vozidiel“. Predmetná súťaž bola vyhlásená uverejnením v Úradnom vestníku EÚ
pod značkou 2021/S 173-451107 zo dňa 07.09.2021 a vo Vestníku verejného obstarávania č.
207/2021 zo dňa 08.09.2021 pod značkou 42697 — MST a bola realizovaná postupom podľa ust.
š 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2. Túto dohodu uzatvárajú strany dohody ako výsledok verejnej súťaže na predmet zákazky pre
časť č. 2 s názvom „2 kusy osobných automobilov vyššej triedy s hybridným pohonom“.

1.3. Predmetom dohody je kúpa a predaj motorových vozidiel (ďalej len „tovar“) v zmysle
výsledku verejného obstarávania a v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok hlavného
mesta SR Bratislavy pre vybrané zmluvné vzťahy, ktoré sú výsledkom zadávania zákaziek
podľa zákona o verejnom obstarávaní zo dňa 06.09.2019 (ďalej len „Všeobecné zmluvné
podmienky“). Továrenská značka, typ motorových vozidiel a ich podrobná špecifikácia
a výbava sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto dohody, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú prílohu.
Všeobecné zmluvné podmienky tvoria Prílohu č. 2 tejto dohody a sú jej neoddeliteľnou
prílohou.
1.4. Touto dohodou sa dodávateľ zaväzuje na základe objednávok vystavených odberateľom
dodávať tovar vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, rešpektujúc podmienky
dohodnuté v tejto dohode a/alebo vo Všeobecných zmluvných podmienkach.
1.5. Odberateľ sa zaväzuje tovar, dodaný na základe objednávok od dodávateľa prevziať v súlade

s podmienkami stanovenými touto dohodou a/alebo Všeobecnými zmluvnými podmienkami
a zaplatiť zaň cenu podľa článku II. dohody.
1.6. Odberateľ má záujem kúpiť od dodávateľa tovar v maximálnom počte 2 motorových vozidiel

počas trvania tejto dohody.

Článok 11.
Cena

2.1 Cena za tovar je stanovená na základe ponuky dodávateľa ako úspešného uchádzača vo verejnej
súťaží a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky
náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania, vrátane nákladov na
dopravu do miesta dodania a primeraný zisk.
2.2 Jednotková cena tovaru je uvedená v prílohe č. 3 tejto dohody — Návrh na plnenie kritéria na
vyhodnotenie ponúk (2 ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní), ktorá tvorí neoddeliteľnú
prílohu dohody.

2.3 Celkový finančný limit pre nákup tovaru na základe tejto dohody nesmie počas jej platnosti a
účinnosti prekročiť sumu 71 630,48 eur s DPH. Tento fmančný limit je maximálny. Odberateľ
nie je povinný počas platnosti a účinnosti dohody vyčerpať uvedený finančný limit
prostredníctvom zadávania jednotlivých objednávok. Dodávateľ si je vedomý, že mu
nevznikajú žiadne finančné nároky vrátane náhrady škody z dôvodu, ak celkový finančný limit
uvedený V prvej vete nebude vyčerpaný V plnom rozsahu.

Článok 111.
Miesto, spôsob a doba plnenia
3.1. Jednotlivé dodávky tovaru podľa tejto dohody sa budú realizovať na základe písomnej
objednávky vystavenej odberateľom, v ktorej bude presne stanovený jeho druh, množstvo,
cena, miesto dodania tovaru, ako aj predpokladaný termín dodania tovaru vrátane náležitostí
určených príslušnou právnou normou. Strany dohody sa dohodli, že jednotlivé objednávky
doručí odberateľ dodávateľovi osobne, kuriérom, poštou alebo e-mailom.

3.2. Zadávanie objednávok je právom, nie povinnosťou, odberateľa a dodávateľ si je vedomý, že
objednávky budú počas platnosti tejto dohody zadávané výhradne podľa skutočných potrieb
odberateľa.

3.3. Objednaný tovar bude dodávateľom dodaný na miesto dodania a prevzatý formou dodacieho
listu (preberacieho protokolu), ktorý bude podpísaný zodpovedným zamestnancom odberateľa,
pričom jedna kópia dodacieho listu ostáva odberateľovi.

3.4. Objednaný tovar bude dodaný bez zbytočného odkladu naj neskôr do 22 týždňov od doručenia
objednávky dodávateľovi.

3.5. Dodávateľ zabezpečí dopravu objednaného tovaru na miesto dodania určeného odberateľom v
objednávke.

3.6. Ak nie je dodávateľ schopný dodať objednaný tovar v žiadanom druhu, množstve a termíne, je
na túto skutočnosť povinný odberateľa bezodkladne upozorniť.
Článok IV.
Platobné podmienky
4.1. Dodávateľ je oprávnený dodaný tovar fakturovať faktúrou - daňovým dokladom. Každá faktúra
doručená odberateľom na zaplatenie musí obsahovať údaje v zmysle Všeobecných zmluvných
podmienok.
Článok V.
Zodpovednosť za vady tovaru a záruka
5.1 Zodpovednosť za vady tovaru sa spravuje čl. XI Všeobecných zmluvných podmienok.

5.2 Strany dohody sa dohodli, že dodávateľ poskytuje na tovar, vrátane všetkých jeho súčastí
a príslušenstva, záruku za akosť počas doby 36 mesiacov odo dňa dodania tovaru alebo 100 000
najazdených kilometrov, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Článok VI.
Sankcie

6.1. V prípade omeškania dodávky tovaru (bez vopred písomne dohodnutého náhradného termínu)
zaplatí dodávateľ za každý, aj začatý deň omeškania dodávky tovaru odberateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 0,5 % z ceny nedodaného tovaru.

6.2. Pre prípad, že odberateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, dodávateľ si môže uplatniť nárok
na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.

Článok VII.
Doba trvania dohody a ukončenie dohody

7.1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 24 (dvadsaťštyri)

mesiacov odo dňa
nadobudnutia jej účinnosti, resp. do vyčerpania finančného limitu uvedenej v čl. II ods. 2.3 tejto
dohody, resp. do vyčerpania maximálneho počtu tovaru podľa čl. I. ods. 1.6 tejto dohody, podľa
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

7.2. Táto dohoda zanikne:
a) uplynutím času, na ktorý je uzatvorená;
b) vyčerpaním finančného limitu — celkovej ceny;

0) vyčerpaním maximálneho počtu tovaru uvedeného v čl. I ods. 1.6 tejto dohody,

d) písomnou dohodou strán dohody;

'

e) písomnou výpoveďou odberateľa alebo dodávateľa v dvojmesačnej výpovednej dobe,
ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane, a to aj bez udania dôvodu
f) odstúpením v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok.

Článok VIII.
Subdodávatelia

8.1. Dodávateľ je povinný uviesť všetkých známych subdodávateľov, ktorí sú známi v čase
uzavretia tejto dohody a budú sa podieľať na plnení predmetu dohody, v rozsahu podľa prílohy
č. 4 tejto dohody (ďalej len „zoznam subdodávateľov“). Príloha č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť
tejto dohody.
8.2. Dodávateľ je povinný do 48 hodín oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov
o subdodávateľoch uvedených v zozname subdodávateľov.

8.3. Ak dôjde k zmene subdodávatelia počas trvania tejto dohody, je dodávateľ povinný písomne
oznámiť odberateľovi každú zmenu subdodávatelia, a to najneskôr päť pracovných dní pred
dňom, v ktorom má zmena subdodávatelia nastať.

8.4. Dodávateľ zodpovedá za plnenia na základe tejto dohody tak, ako keby ich realizoval sám.
Dodávateľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávatelia ako aj za výsledok
plnenia/plnení vykonanej /vykonaných na základe jednotlivých objednávok.

Clánok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1. Táto dohoda nadobúda platnosť jej podpísaním oboma stranami dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle odberateľa podľa ust. š 47a ods. 1 zákona
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v spojení s & Sa zákona č. 211/2000 Z. z. zákona
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií).

9.2. Pokiaľ nie je v tejto dohode stanovené inak, všetky vzťahy v nej výslovne neupravené sa riadia
ustanoveniami Všeobecnými zmluvnými podmienkami, zákonom o verejnom obstarávaní,

Obchodným zákonníkom a príslušnými všeobecne záväznými právnymi normami Slovenskej
republiky.

9.3. Strany dohody sa dohodli, že v prípade rozporu medzi ustanoveniami

tejto dohody
a ustanoveniami Prílohy č. 2 tejto dohody — Všeobecné zmluvné podmienky, majú prednosť
ustanovenia tejto dohody.

9.4. V súlade s š 15 zákona o verejnom obstarávaní, súťažnými podkladmi, ako aj v súlade s
rozsudkom Súdneho dvora EÚ vo veci C-216/ 17, môžu k tejto dohode pristúpiť všetky v

súťažných podkladoch vymedzené spoločnosti zriadené Odberateľom. Akékoľvek zmeny
a dodatky k tejto dohode je možné vykonať len formou očíslovaných písomných dodatkov k
dohode po ich odsúhlasení stranami dohody.

9.5. Pristúpenie podľa čl. IX ods. 9.3 tejto dohody je možné vykonať uzavretím Dohody o pristúpení
k dohode. V prípade pristúpenia niektorej spoločnosti alebo
len ako „Pristupujúci odberateľ“) bude miestom plnenia
odberateľom v objednávke v zmysle Dohody o pristúpení
spoločnosti alebo organizácií podľa prvej vety nebude mať

organizácie podľa prvej vety (ďalej
tiež adresa určená Pristupujúcim
k dohode. Pristúpenie niektorej zo
vplyv na Celkovú cenu Služby.

9.6. Dohoda sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom každá zo strán dohody dostane po
dva (2) vyhotovenia. V prípade postupu podľa článku IX ods. 9.3 tejto dohody bude Dohoda o
pristúpení k dohode vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých
dodávateľ dostane 2 (dva) rovnopisy, odberateľ a Pristupuj úci odberateľ po l (jednom)
rovnopise.

9.7. Neoddeliteľnými prílohami tejto dohody sú:
1)

Priloha č. 1 — Technická špecifikácia motorových vozidiel;

2)

Priloha č. 2 — Všeobecné zmluvné podmienky

dostupné tu: https://josephine._proebiz.com/sk/tender/

3)

14232/ summary ;

Priloha č. 3 — Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (z ponuky
predloženej vo verejnom obstarávaní);

4)

Príloha č. 4 — Zoznam subdodávateľov.

9.8. Strany dohody vyhlasujú, že sa oboznámili s textom tejto dohody, jej obsahu porozumeli,
uzavreli ju slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok a
na znak súhlasu ju dobrovoľne podpisujú.
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V Bratislave, dňa ..................

V Bratislave, dňa ..................

za dodávateľa:
Todos Bratislava s.r.o.

za odberateľa:
Hlavné mesto SR Bratislava

Peter Vojtko
konateľ

Ing. Tatiana Kratochvílová
prvá námestníčka primátora

Kalkulácia č.

Zo dňa

Platná do

'

TOYOTA CAM RY MY21
Podrobnosti ponuky

Vybraný model

CAMRY MY21

Rok výroby
Karoséria
Motor
Verzia

2020
4—dverový sedan
2.5 Hybrid (218 10
Executive

Špeciálna cena pre vašu firmu
Celková katalógové cena

Celková výška poskytnutej zľavy

Špeciálna cena

Fleet
Počet vozidiel

1

©

Kalkulácia č.

Zo dňa

©

Platná do

TOYOTA CAM RY MY21
Kalkulácia pre vašu firmu
Cena pred zľavou '
Katalógová cena vybranej verzie výbavy

Vybraná deplnková výbava
1L5 Sivá - vzácny kov

Povinná výbava (súprava obsahuje lekárnička výstražný
trojuholník, reflexnú vestu, ťažné lano)
Velúrové koberčeky
Paket VIP

Zimné komplety na zlíatinových diskoch 18"
Prihlásenie vozidla

Celková cena
Všetky cenydopinkovej výbavy su & montažou.

ŠM“ <="- _.

Kalkulácia č.

.

Zo dňa

©

Platná do

TOYOTA CAM RY MY21
Výbava vozidla (1/3)
Pohodlie a funkčnosť

Osvetlenie

' Elektricky ovládané okná s ochranou proti

' Hmlové LED svetlá

privretiu prstov

' Vyhrievanie spätných zrkadiel
' Elektrické nastavovanie vonkajších Spätných

Dizajn exteriéru
' Vonkajšie kľučky dverí —- lakované v odtieni
karosérie
' Vonkajšie spätné zrkadlá —- la kova né v odtieni
karosérie
' Vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými

zrkadiel

' Automatické sklápa nie vonkajších spätných
zrkadiel
' Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou
clonou
' 12V zásuvka v stredovom paneli
' Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania
' Elektricky ovládané otváranie veka

ukazovatel'mi smeru

' Chrómovaná okenná lišta
' Zatmavené zadné okná (Privacy glass) -—

priepustnosť svetla 50%

batožinového priestoru

' Spodná časť prednej mriežky v tmavosivej
farbe

' Multifunkčný volant s prvkami ovládania pre
multimédia
' Elektricky nastaviteľný volant v 2 smeroch
' Vyhrieva nie volantu
' Páčky radenia pod volantom
' Palubný počítač
' Automatická klimatizácia (dvojzónová)
' Technológia NanoeTM pre čistenie a
zvlhčovanie vzduchu v kabíne

' Chrómovaný dekor na bokoch spodnej časti
prednej mriežky
' Strešná anténa v tvare žraločej plutvy
Pneumatiky a kolesá

' Rezervné koleso dojazdové
' 18" disky kolies z ľahkých zliatin, pneumatiky
235/45 R18

' Výduchy klimatizácie v druhom rade sedadiel

' Zadná parkovacia kamera
Dizajn interiéru

' Parkovacie senzory - predné a zadné s
funkciou rozpoznania prekážky (ICS)

'
'
'
'

' Spúšte nie motora tlačidlom

' Smart Entry & Start -— odomykanie a štartovanie
bez použitia kľúča
' Bezdrôtové nabíjanie telefónu v stredovom
panen

Volant obšity' kožou
Hlavica voliča prevodovky obšitá kožou
Chrómova né interiérové dekóry
Dekór palubnej dosky a stredovej konzoly v
prevedeni Dark Wood

Osvetlenie

' Ozdobné prahové lišty dveri s logom Camry
' Kožené čalúnenie dverí a prednej lakťove]
opierky

' LED svetlá pre denné svietenie
' Bi-LED predné svetlomety

Sedadlá

' Automatické nastavenie sklonu svetlometov

' Sklopné zadné sedadlá, delenie 60:40
' Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné v 8
smeroch (dopred u—dozadu, hore—dole, náklon

' Ostrekovače svetlometov
' LED zadné obrysové, smerové, brzdové a
hmlové svetlá

-
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Kalkulácia č.

Zo dňa

Platná do

TOYOTA CAM RY MY21
Výbava vozidla (2/3)
Sedadlá

Bezpečnosť a nové technológie

' Sedadlo spolujazdca elektricky nastaviteľné v

' Systém rozpoznávania depravných značiek

8 smeroch (dopredu—dozadu, hore-dole,
náklon operadla, bedrová opierka)

' Vyhrievané predné sedadlá Business
' Zadná lakťová opierka
' Kožené čalúnenie sedadiel (prírodná a umelá
koža)
Navigácia a multimédia

. USB port v stredovej konzole

(RSA)

" Automatické prepínanie diaľkových svetiel

(AHB)
' Systém monitorovania mŕtveho uhla (BSM)

' Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA) s
funkciou automatického brzdenie

' Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2x zadné
krajné sedadlá)
' Detská poistka zadných dverí

' 2 USB porty pre cestujúcich vzadu
' Bluetooth“

' 7" farebny multi—informačny TFT displej v
prístrojovom štíte
' Multimediálny systém Toyota Touch' 2 s
farebnou dotykovou obrazovkou (Q")

= Toyota Touch" 2 s navigáciou Go s podporou
slovenského jazyka a aktualizáciou mapových
dát po dobu 3 rokov

o Rozhranie Android Autem, Apple CarPlayTM

_ - DAB (tuner s podporou digitálneho vysielania)
- Audio sústava so 6 reprod uktormi
' Služby pripojenia Toyota Connected Car2
Bezpečnosť a nové technológie
' Akustický výstražný systém vozidla (AVAS)
' Prepínač jazdných profilov s tromi režimami

- Inteligentný ad aptívny tempomat (IACC) so
znížením rýchlosti v zákrutách

o Udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu (LTA)

- Systém upozornenia na opustenie jazdného
pruhu (LDA) s asistentom riadenia (SC)
- Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s
detekciou chodcov cez deň a v noci a
detekciou cyklistov cez deň
' Asistent pre predchádzanie kolíziám v
križovatke

. Núdzový asistent riadenia

Vybrané doplnkové vybavenie
' 11.5 Sivá -vzácny kov
Príplatok za špeciálny metalický lak karosérie
= Povinná výbava (súprava obsahuje
lekárničku. výstražný trojuholník,
reflexnú vestu, ťažné lano)
Príplatok za povinnú výbavu

' Velúrové koberčeky
Príplatok za velúrové koberčeky
' Paket VIP
— Pa nora matické zobrazovanie okolia vozrma
(360“)— Ventilované predné sedadlá—
Vyhrievané krajné zadné sedadlá— Elektrické
ovládanie náklonu operadla zadných
sed adiel— Sedadlo vodiča s pamäťovou
funkciou— Vonkajšie spätné zrkadlá s
pamäťovou funkciou- Sklápanie vonkajších

spätných zrkadiel pri cúvaní— Automatická
klimatizácia (trojzónová) s technológiou

NanoeT" pre čisteniea zvlhčovanie vzduchu v
kabíne— Projekčný displej (Head-Up Display)—
Prémiová audio sústava JBL - 8 reproduktorov
a subwoofer- Elektricky ovládaná roleta
zadného okna a manuálne ovládané
roletyzadných bočných okien— Zadná lakťová
opierka s možnosťou ovládania rádia,

elektrickým ovládanímná klonu zadných
sedadiel, reguláciou teploty klimatizácie a

ovládanímrolety zadného okna— Otvor na lyže
v zadných sedadlách
' Zimné komplety na zliatinových
diskoch 18"
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Platná do
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TOYOTA CAM RY MY21
Výbava vozidla (3/3)
Vybrané doplnkové vybavenie

" Prihlásenie vozidla
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Kalkulácia č.
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Platná do

©

TOYOTA CAM RY MY21
Technické údaje
Spotreba paliva
5,3—5,6

Kombinovaná [l/100 km]

Emisie C02
120—127

Kombinované [g/km]

EURO 6AP (WLTP)

Emisná norma
Pohonné ústrojenstvo

218

Celkový výkon hybridného systému [kW

(160)

(l
Maximálny krútiaci moment [Nm/ot.
mín-1]

221/ 3600—
5200

Zrýchlenie
8.3

0—100 km/h [s]

Zavesenie holíes

Predné

Vzpery MacPherson

Zadné

Dvojité lichobežníkové

Hmotnosť

2100

Celková hmotnosť vozid la [kg]
Pohotovostná hmotnosť [kg]

1595—1660

Rozmery

Dĺžka/širka/výška [mm]

4885/1840/1445

Batožinový priestor

Objem batožinového priestoru [l]

524

Objem batožinového priestoru pre verziu
Executive s paketom Vl P [1]

500

Údaje o spotrebe pohonných hmôt a emisiách C02 zodpovedajú výsledkom meraní podl'a príslušných smerníc
a nariadení EU alebo predpisov EHK. Udaje sú závislé od verzie a výbavy vozidla.

Príloha č. 6 —- Návrh na plnenie kritérii na vyhodnotenie ponúk
a identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno uchádzača:

Todos Bratislava s.r.o.

Sídlo uchádzača:

M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava

IČO:

31 319 823

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

Peter Vojtko - konateľ

IČ DPH:

SK2020344854

Názov banky:

Tatra Banka a.s.

Číslo účtu (IBAN):

sms 1100 0000 0026 2970 0361

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Predmet zákazky:

„Nákup motorových vozidiel“

Číslo a názov časti predmetu zákazky: časť 2: Osobný automobil vyššej triedy
s hybridným pohonom

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

najnižšia cena za 1 ks v EUR s DPH

cena za 1 kus vozidla v eur bez DPH

29 846,03

.

výška DPH

5 969,21

cena za 1 kus vozidla v eur s DPH

35 815,24

Cena uvedená uchádzačom obsahuje všetky náklady, ktoré uchádzačovi vzniknú
v súvislosti s plnením predmetnej zákazky, okrem správneho poplatku za prihlásenie
osobného motorového vozidla.

Som —- Nic—som platiteľom DPH (nehodiace sa preškrtnite)

V Bratislave , dňa 11.10.2021

........

Peter Vojtko —- konateľ

Príloha č. 4 rámcovej dohody
V súlade s ustanovením š 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ
požaduje od úspešného uchádzača, aby v rámci súčinnosti pred podpisom zmluvy uviedol

zoznam známych subdodávateľov:
]. zoznam všetkých známych subdodávateľov v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO;
resp. meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodného číslo
2. údaje 0 osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa

pobytu, dátum narodenia.
P. č.

1

'

Subdodávateľ

Údaje 0 osobe oprávnenej konať za subdodávateľa

Todos s.r.o.

Peter Vojtko — konateľ

Brusnicová 12316/20, 831 01

Brusnicová 12316/20, 831 01 Bratislava

Bratislava

IČO: 47 256 397
2.
3.
4.
5.

V Bratislave, dňa 9.11.2021

_ Todos Bratislava s.r.o.

Peter Vojtk
konateľ

