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VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu 

podľa zákona č. 343/2015  Z. z.  o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) 

 

 

 I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  

    A. 

    Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) - OBEC 

    Názov obce: Semerovo 

    Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR 

    Adresa sídla obce: 941 32 Semerovo č. 345 

    IČO: 00309257 

    Krajina: Slovenská republika 

    Internetová adresa: http://www.semerovo.eu/ 

    Štatutárny zástupca: Marián Kečkéš, starosta obce 

    Telefonický kontakt: + 421 35 64 74 101 

    Fax: + 421 35 64 500 10 

    Email: obec.semerovo@stonline.sk 

    Ďalšie informácie možno získať u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie. 

              B. 

    Kontaktné miesto pre verejné obstarávanie: AMIRE s.r.o., 934 01 Levice, Južná 3079/18, IČO:50354540 

    Kontaktná osoba: Ing. Amália Bubáková 

              Telefonický kontakt: + 421 914 201 483, + 421 902 838 600 

              Email: obstaravanie.amire@gmail.com   

 

II.  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

   Predmet zákazky: Rekonštrukcia kuchyne Kultúrneho domu 

   CPV kód: 39312000-2 Slovník VO: Zariadenia na prípravu jedál  

   CPV kód: 39314000-6 Slovník VO: Priemyselné vybavenie kuchýň 

   CPV kód: 39711400-3 Slovník VO: Pražiace pece, trúby, ohrievače jedla a variče 

   Druh zákazky: Tovary  

   Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti 

   Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka nového gastrozariadenia: elektrická fritéza 

s  podstavcom v počte 1 ks, výdajný ohrevný pult v počte 1 ks, nerezová polica na mikrovlnnú rúru v počte 1 ks, 

digestor s motorom a  potrubím  v  počte 1 ks. Súčasťou tejto dodávky je doprava, montáž nového zariadenia            

a zaškolenie personálu. Bližšia špecifikácia opisu predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1 tejto výzvy.  

   Lehota trvania zákazky: maximálne do 31 kalendárnych dní 

   Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: Obec Semerovo, 941 32 Semerovo č. 345 

   Zdroj financovania: Predmet zákazky bude financovaný z  vlastných rozpočtových zdrojov verejného 

obstarávateľa vyčlenených na tento účel a zdrojov poskytnutých formou dotácie LEADER NSK 

   Spôsob záväzku: Kúpna zmluva podľa § 409 - 470 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších  

predpisov. Súčasťou kúpnej zmluvy bude opis predmetu zákazky – vlastné prospekty uchádzača a nacenený 

štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy uchádzača. Po protokolárnom odovzdaní predmetu zákazky uchádzač 

odovzdá všetky potrebné doklady k  zariadeniam ako vyhlásenia o zhode, resp. certifikáty. Protokolárne 

http://www.semerovo.eu/
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odovzdanie predmetu zákazky sa uskutoční v deň montáže a  zaškolenia. Protokol  o  odovzdaní podpisujú 

oprávnené osoby za zmluvné strany. Návrh kúpnej zmluvy je prílohou č. 3 tejto výzvy. 

   Platobné podmienky: Verejný obstarávateľ realizuje úhradu na základe faktúry so splatnosťou 30 dní. Verejný 

obstarávateľ neposkytuje preddavky.  

   Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ stanovil cenu na základe prieskumu trhu vo výške: 

7 341,50 Eur bez DPH  

   Termín obhliadky: Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu        

zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky, nakoľko 

zákazka zahŕňa aj demontáž nefunkčného zariadenia a zapojenie nového zariadenia v školskej vývarovni, kde sú 

rozmiestnené ostatné zabudované kuchynské zariadenia. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania 

predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční po dohode, 

pričom sú záujemcovia povinní ohlásiť svoj záujem vopred emailom alebo telefonicky  ihneď po prevzatí výzvy            

na kontaktnej adrese obce v bode I.A. 

 
    III. PREDPOKLADANÝ POSTUP  

 

   V súvislosti s obstarávaním postupuje verejný obstarávateľ nasledovne: 

 

   1. Cenový prieskum na dodávku tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, zabezpečí verejný obstarávateľ 

zverejnením výzvy na domovskej stránke obce: http://semerovo.eu/ dňa 19.03.2018 a zaslaním výzvy                          

na predloženie ponúk dňa 19.03.2018, a  to min. 3 záujemcom/dodávateľom požadovaných tovarov 

elektronickou formou/emailom, aby zabezpečil objektívne posúdenie a primerané vynaloženie nákladov                     

na obstaranie zákazky. Oslovení záujemcovia sú povinní zaslať emailom písomné potvrdenie o prijatí výzvy 

emailom a oboznámiť verejného obstarávateľa o tejto skutočnosti. 

2. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk  a pri dodržaní minimálneho počtu predložených ponúk pre dodávku 

tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, posúdi obsah a náležitosti ponúk a vyhodnotí návrhy uchádzačov – 

celkovú výšku za predmet zákazky, v zmysle aktuálnych finančných limitov, vyjadrenú v mene EUR s DPH, ktorej 

výsledkom bude kúpna zmluva. 

3. Obsah a náležitosti predložených  cenových ponúk posúdi a  vyhodnotí verejný obstarávateľ v zmysle 

aktuálnych finančných limitov ZVO nasledovne: určí poradie uchádzačov a označí úspešného uchádzača, spracuje 

dokument, ktorý je výsledkom verejného obstarávania - záznamom z prieskumu trhu pre zadávanie zákaziek 

podľa § 117 ZVO č. 343/2015.  

4. Po spracovaní záznamu verejný obstarávateľ informuje uchádzačov o výsledku vyhodnotenia pre zadávanie 

zákazky a  úspešnému uchádzačovi zasiela výzvu na predloženie Zmluvy na dodávku predmetu zákazky v zmysle 

návrhu Zmluvy, ktorý  je prílohu č. 3 tejto výzvy.  

 
IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

 

Možnosť predloženia cenovej ponuky: Iba na celý predmet zákazky 

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie 

Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku 

Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 26.03.2018 Čas: do 12:00 hod.  

   Spôsob zasielania výzvy: Výzva na predloženie cenových ponúk sa zasiela elektronickým spôsobom                                 

z kontaktného miesta uvedenom v bode I.B v  tejto výzve dňa 19.03.2018. Záujemca potvrdí prevzatie všetkých 

informácií k stanoveniu ceny na predmet  zákazky zasielaných elektronickým spôsobom.   

http://semerovo.eu/
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   Spôsob predloženia cenovej ponuky: 

 

1. Cenové ponuky musia byť doručené nasledovne: 

 

 elektronicky/emailom na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode I.B tejto výzvy v predpísanom 

formáte pdf.,  ( všetky prílohy vyplnené a naskenované, príloha č. 2 tejto výzvy aj  s  podpisom  

a  pečiatkou ), email kontaktného miesta: obstaravanie.amire@gmail.com 

 

 alebo doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, prípadne osobne na kontaktnú adresu pre verejné 

obstarávanie: AMIRE s.r.o., Južná 3079/18, 934 01 Levice. Osobné prevzatie cenovej ponuky 

potvrdzuje kontaktná osoba pre verejné obstarávanie.  

 

2. Označenie obálky 

 

Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke. Obálka návrhu musí 

obsahovať nasledovné údaje: 

 

 adresu kontaktného miesta pre verejné obstarávanie: AMIRE s.r.o., Južná 3079/18, 934 01 Levice 

 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača 

 označenie : „Verejné obstarávanie – neotvárať“ 

 označenie heslom: „Rekonštrukcia kuchyne Kultúrneho domu“ 

 

 

V. OBSAH PONUKY 

A. Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s  požiadavkami                       

a  podmienkami uvedenými  v  tejto  výzve.   

B. Cenová ponuka musí obsahovať:  

Obsahom ponuky musia byť doklady podľa tohto článku V., ktorými sú:  

 Doklady na preukazovanie splnenia podmienok účasti uvedené v bode 1.   

 Návrh na plnenie kritéria uvedený v bode 2. 

1. DOKLADY PREUKAZUJÚCE SPLNENIE PODMIENOK ÚĆASTI PODĽA § 32 ZÁKONA  

Doklad na preukazovanie splnenia podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcej sa osobného postavenia 

podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO č.343/2015 Z. z. vo vzťahu k predmetu zákazky. 

 Uchádzač predloží doklad  o oprávnení podnikať či vykonávať činnosť v predmete zákazky.  

a) Pri elektronickom predkladaní cenovej ponuky uchádzač uvedie elektronický prístup na stránku ORSR/ZRSR 

alebo iný web v prípade ďalšieho registra, a to podľa pokynov v prílohe č. 2. tejto výzvy, pre overenie                         

IČO uchádzača.  

b) V prípade doručenia cenovej ponuky poštovou zásielkou, kuriérom prípadne osobne, uchádzač predkladá 

neoverenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať či vykonávať činnosť v predmete zákazky v listinnej podobe.  

mailto:obstaravanie.amire@gmail.com
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Upozornenie: Nevyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, uvedených podľa tohto bodu  

vtedy, pokiaľ príslušný doklad/dokument je vydávaný/vyhotovený výlučne v elektronickej  forme ( teda je možné overenie 

elektronický odkaz).   

2. Vyplnenú prílohu č. 2 tejto výzvy –  

 

Nacenený návrh na plnenie kritéria v písomnej forme podpísaný uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača 

alebo poverenou osobou uchádzača. Celkový návrh na plnenie kritéria je celková suma rozpočtu, pričom vzor 

návrhu na plnenie kritéria je prílohou č. 2 tejto výzvy.  

 

a) Pri elektronickom predkladaní cenovej ponuky uchádzač predloží vyplnenú prílohu č. 2 vo formáte pdf.,   

 

b) V prípade doručenia cenovej ponuky poštovou zásielkou, kuriérom prípadne osobne, uchádzač predkladá 

prílohu č. 2 v listinnej podobe ako neoverenú fotokópiu originálu.  

 

Upozornenie: návrh kúpnej zmluvy uchádzači nepredkladajú do ponuky. Zmluvu predloží iba úspešný uchádzač                                   

po jeho vyzvaní verejným obstarávateľom ! 

 
VI. KRITÉRIUM VYHODNOTENIA PONÚK 

 
Celková cena predmetu zákazky, ktorá je najnižšia v rámci predložených cenových ponúk, vyjadrená v Eur s DPH 

je podkladom pre stanovenie výsledku verejného obstarávania. Cena bude stanovená v zmysle zákona o cenách 

č. 18/1996 Z. z. v celkovej výške v Eur bez DPH, výška a sadzba DPH  v Eur a celková cena v Eur s DPH .   

 

VII. PODMIENKY ZRUŠENIA ZADÁVANIA ZÁKAZKY 

1. Cenové ponuky neboli predložené v min. požadovanom počte od 3 záujemcov. 

2. Ani jedna cenová ponuka nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na základe návrhu plnenia kritéria. 

3. Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky  a  požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov A, B. 1 a 2    

    článku V. tejto výzvy. 

4. Nebola predložená žiadna ponuka. 

5. Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená a zákazka zadávaná. 

 
Vypracovala:  
 
 
 
 
……………....................................... 
         Ing. Amália Bubáková 
           Konateľ AMIRE s.r.o. 
 
 
 

Dátum spracovania: 19.03.2018 
Prílohy tejto výzvy:  Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky  
                                    Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria – celkový rozpočet  
                                    Príloha č. 3 Návrh kúpnej zmluvy                                                                                   
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                 Príloha č. 1 

Opis predmetu zákazky 

„Rekonštrukcia kuchyne Kultúrneho domu“ 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Požiadavka na dodávku tovarov:  
opis minimálnych technických parametrov, funkčnosť prípadne výkon 

 
 

 
 

Požadovaná 
hodnota 

 

 
 

MJ 
 

1 Elektrická fritéza s podstavcom  1 ks 

2 Výdajný ohrevný pult 1 ks 

3 
 

Nerezová polica na mikrovlnnú rúru 1 ks 

4 Digestor s motorom a potrubím  1 ks 

 
Ostatné požiadavky týkajúce sa  spôsobu nadobudnutia predmetu zákazky 

5 Termín dodania  do 31 kalendárnych  dní 

6 
Vrátane dopravy, montáže a zaškolenia 
personálu 

áno 
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 Príloha č. 2 

 

Návrh na plnenie kritéria                                                          

 

 

Predmet zákazky 

 
Požadovaná 

hodnota 
 

 
MJ 

 

 
Celková cena 
v Eur bez DPH 

 
DPH 
20% 

 
Celková cena 
v Eur s  DPH 

1 Elektrická fritéza s podstavcom  1 ks    

2 Výdajný ohrevný pult 1 ks    

3 

 

Nerezová polica na mikrovlnnú rúru 1 ks    

4 Digestor s motorom a potrubím  1 ks    

Celková cena predmetu zákazky:     

 

Identifikačné údaje uchádzača/názov: ...................................... 

 

Tu vložiť link ORSR/ZRSR:........................................................... 

 

Sídlo:..........................................................................................  

 

IČO:.............................. 

 

Kontaktná osoba:............................................................ 

 

Telefonický kontakt:........................................................ 

 

Email:............................................................................... 

 

Uveďte či Ste/nie Ste platcom DPH:................................ 

 

Uchádzač podpisom súhlasí s podmienkami tejto Výzvy a potvrdzuje, že cenová ponuka je záväzná        

 

Podpis a pečiatka uchádzača v zmysle podpisového vzoru  ...................................................................... 

 

 

Dátum:................................................... 
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Príloha č. 3 

Návrh kúpnej zmluvy 

       KÚPNA ZMLUVA Č. ......../2018 
 

REKONŠTRUKCIA KUCHYNE KULTÚRNEHO DOMU 
 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  medzi týmito zmluvnými stranami 

(ďalej len „Zmluva“) 

I. 
Zmluvné strany 

 
Kupujúci:           Obec:  Semerovo 

                             Adresa sídla: Obecný úrad Semerovo, Semerovo č. 345, 941 32 Semerovo                                                                                   

              Štatutárny zástupca: Marián Kečkéš, starosta obce 

                             IČO: 00309257 

                             DIČ: 2021060778 

                             Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Nové Zámky  

                             IBAN: SK63 0200 0000 0001 7212 0172 

                             Tel. kontakt:  + 421 35 64 74 101  

                              E-mail:  obec.semerovo@stonline.sk   

(ďalej len „kupujúci“) 

 

Predávajúci:     Názov spoločnosti:                                 

                             Adresa sídla:  

              Zastúpená:   

                             IČO:  

                             DIČ:  

                             IČ DPH: 

                             Bankové spojenie: 

                             IBAN: 

                             Tel. kontakt: 

                             Email: 

                             (ďalej len „predávajúci“) 

II. Predmet Zmluvy 

1. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania - zákazka 
s nízkou hodnotou - podľa § 117 zákona  č. 343/2015 o verejnom obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení 

mailto:obec.semerovo@stonline.sk
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niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 
Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je cenová ponuka úspešného uchádzača v predmetnom 
verejnom obstarávaní a výzva na predkladanie ponúk pre zákazku podľa § 117 zákona  č. 343/2015 
o verejnom obstarávaní.  
 

2. Predmetom tejto Zmluvy pre „Rekonštrukciu kuchyne Kultúrneho domu“ je dodávka gastrozariadenia 
uvedeného v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (opis predmetu zákazky a Príloha č. 2 tejto Zmluvy (vlastný návrh 
plnenia predmetu zákazky predložený Predávajúcim v ponuke) a to na základe výsledku verejného 
obstarávania. 
 

3. Špecifikácia predmetu Zmluvy v  členení jednotlivých tovarov a  ich množstiev a stanovenie 
jednotkových cien tovarov a celkovej zmluvnej ceny za dodanie predmetu Zmluvy je uvedená 
v prílohách č. 1 a 2 tejto zmluvy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.  
 

4. Predávajúci sa touto Zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu predmet Zmluvy  špecifikovaný v prílohách 
č. 1 a 2 tejto Zmluvy v plnom rozsahu, bez závad, funkčný a nainštalovaný na dohodnutom mieste 
plnenia a odovzdať mu ho na základe protokolu o odovzdaní a inštalácii predmetu Zmluvy a zaškolení 
obsluhy s  podpismi zaškolených pracovníkov na celý predmet Zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje ním 
objednaný predmet Zmluvy v množstve, druhu a cene podľa príloh č. 1 a 2 tejto zmluvy prevziať                   
a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.  

 

5. Súčasťou komplexnej dodávky predmetu Zmluvy vrátane inštalácie, montáže, otestovania  bude aj: 
-  záručný list 
-  platné certifikáty (vyhlásenia o zhode) k predmetu zmluvy 
-  protokoly o odovzdaní a inštalácii predmetu zákazky a zaškolení obsluhy s podpismi  zaškolených    
   pracovníkov na celý predmet zákazky  
-  manuál v slovenskom alebo českom jazyku  
-  prospekt s popisom technických parametrov v slovenskom, resp. českom jazyku 
-  doprava na miesto inštalácie 
-  záručný servis  

                -  nástup na servis – do 24 hod. v pracovných dňoch, príp. najbližší prac. deň od nahlásenia poruchy.  

III. Kúpna cena a platobné podmienky  

1. Kúpna cena predmetu Zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania v súlade 
s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR                   
č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 

2. V  kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho vrátane nákladov na dopravu spojené 
s dodaním predmetu Zmluvy do miesta dodania, jeho inštalácie a zaškolenia pracovníkov.  
 

3. Stanovenú cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k Zmluve odsúhlaseného oboma 
Zmluvnými stranami, a to v prípade legislatívnych zmien v oblasti daňových, colných, prípadne iných 
právnych predpisov, ovplyvňujúcich tvorbu ceny na základe zvýšenia, resp. zníženia ekonomicky 
oprávnených nákladov a ich náležitého dokladovania a preukázania.  
 

4. Kúpnu cenu za dodaný predmet Zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe riadne 
vystavenej faktúry, a to do 30 dní odo dňa jej doručenia. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru                
za celý predmet tejto Zmluvy len po riadnom odovzdaní a inštalovaní celého predmetu tejto Zmluvy               
aj s  príslušenstvom na základe protokolu o  odovzdaní a  zaškolení pracovníkov. Predávajúci si nie je 
oprávnený nárokovať zaplatenie žiadnych preddavkov ani iných záloh pred riadnym odovzdaním 
predmetu tejto Zmluvy a jeho inštaláciou. 
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5. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať názov predmetu zákazky: 
Rekonštrukcia kuchyne Kultúrneho domu.  
V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, kupujúci                 
je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína 
plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení kupujúcemu.  

 
IV. Miesto plnenia a dodacie podmienky  

        1.     Miestom plnenia je:  Obec Semerovo, 941 32 Semerovo č. 345 
 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu celý predmet Zmluvy vrátane príslušenstva v lehote 
najneskôr do 31 dní od účinnosti tejto Zmluvy. 
 

3. Predávajúci je povinný v prípade omeškania s dodaním predmetu Zmluvy z dôvodov mimoriadnych 
udalostí požiadať kupujúceho o predĺženie termínu dodania predmetu Zmluvy s uvedením dôvodov, 
ktoré bránili predávajúcemu dodať predmet Zmluvy riadne a včas. V takomto prípade kupujúci schváli 
predávajúcemu dodatočnú primeranú lehotu na dodanie predmetu Zmluvy, ak to povaha veci 
a okolností skutočne vyžadujú, inak je oprávnený trvať na dodaní predmetu Zmluvy v pôvodne 
dohodnutej lehote. Ak nebude predmet Zmluvy zo strany predávajúceho dodaný v lehote dohodnutej 
v tejto Zmluve, resp. ani v dodatočnej lehote schválenej kupujúcim, prípadne v riadne dohodnutej 
lehote, ak kupujúci neschváli predávajúcemu dodatočnú lehotu na dodanie predmetu Zmluvy a možno 
od predávajúceho spravodlivo požadovať, aby dodal predmet Zmluvy v riadne dohodnutom termíne, 
je kupujúci oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a žiadať si od predávajúceho zaplatiť náhradu škody, 
ktorá mu tým vznikla.  
 

V. Vlastnícke práva k  predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody 

1. Vlastnícke právo k celému predmetu Zmluvy nadobudne kupujúci zaplatením dohodnutej kúpnej ceny 
podľa faktúry vystavenej predávajúcim na celý predmet Zmluvy vrátane príslušenstva.  
 

2. Nebezpečenstvo škody na predmete Zmluvy prechádza na kupujúceho v čase prevzatia predmetu 
zmluvy na základe riadneho protokolu o odovzdaní a zaškolení pracovníkov.  

 

VI. Reklamácia a zodpovednosť za vady 

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet Zmluvy v množstve a akosti podľa podmienok tejto 
zmluvy a výsledkov verejného obstarávania na tento predmet. V prípade, že sa tak nestane,                       
má predmet Zmluvy vady. Vady dodávky je kupujúci povinný písomne reklamovať u predávajúceho 
bez zbytočného odkladu po ich zistení. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť 
reklamáciu faxom, resp. e-mailom.  
 

2. Pri preberaní predmetu Zmluvy je kupujúci povinný prezrieť tovar čo do množstva a kvality v súlade 
s dodacími podmienkami.  
 

3. Nebezpečenstvo škôd na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia predmetu Zmluvy. 
V  prípade, ak predávajúci považuje reklamáciu kupujúceho uplatnenú v  riadnom termíne                              
za neoprávnenú, prizve kupujúci nezávislý kontrolný orgán kvality predmetu Zmluvy, ktorý spracuje 
posudok na posúdenie jeho vád. Náklady spojené so spracovaním posudku hradí strana, ktorá spor 
prehrala. Forma a spôsob úhrady škody je vecou dohody oboch zmluvných strán.     
 

4. V  prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na odstránenie vady predmetu Zmluvy 
predávajúcim, a to v lehote do 3 pracovných dní odo dňa, kedy bolo predávajúcemu preukázateľne 
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oznámené, že ním dodaný predmet Zmluvy má vady, resp. na nové bezvadné plnenie alebo vrátenie 
kúpnej ceny, ak ide o vady, ktoré dodaný predmet Zmluvy robia neupotrebiteľným.  
 

5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené kupujúcim neodbornou manipuláciou  s  predmetom Zmluvy.  
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na vady na celý predmet Zmluvy  s  dobou minimálne            

24 mesiacov, pokiaľ nebude v  individuálnych prípadoch dohodnuté s  kupujúcim inak.                        

Počas 24- mesačnej záruky vykoná predávajúci min. jednu preventívnu prehliadku predmetu Zmluvy              

v súlade s podmienkami stanovenými výrobcom. 

        6.   V prípade vzniku – zistenia závady, ktorá robí predmet Zmluvy neupotrebiteľným alebo funkčne len 

čiastočne  upotrebiteľným, plynutie záručnej doby sa preruší až do jej úplného odstránenia, ktoré 

bude písomne potvrdené kupujúcim. V prípade, ak bude ktorékoľvek zo zariadení v záručnej dobe 

mimo prevádzky po dobu viac ako 30 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti predávajúceho alebo ním 

zabezpečenej alebo poverenej servisnej organizácie odstrániť poruchu, kupujúci bude mať právo 

penalizovať predávajúceho pokutou vo výške 0,1 % z kúpnej ceny zariadenia za každý deň počnúc             

30 dňom zariadenia mimo prevádzku. To neplatí v prípade, ak predávajúci poskytne po dobu opravy 

kupujúcemu náhradné zariadenie. 

VII. Úroky z omeškania a zmluvné pokuty  

1. V prípade nedodržania termínu dodania celého predmetu Zmluvy do miesta plnenia vrátane jeho 
inštalácie, zaškolenia pracovníkov a riadneho odovzdania, má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej 
pokuty voči predávajúcemu vo výške 0,01% z celej kúpnej ceny predmetu Zmluvy za každý deň 
omeškania. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške.  
 

2. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením zmluvne dohodnutej kúpnej ceny, má predávajúci 
právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369 Obchodného zákonníka 
v platnom znení.   

VIII. Platnosť a účinnosť Zmluvy 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a  účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sídle kupujúceho. 
 

2. Kupujúci je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne 
poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje predovšetkým 
nedodanie predmetu Zmluvy v zmysle dohodnutých podmienok riadne a  včas v  kvalite podľa 
dohodnutých podmienok a jeho neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote. Tým nie je 
dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu takýmto konaním zo strany predávajúceho 
vznikla. 
 

3. Predávajúci je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí 
dohodnutú kúpnu cenu v zmysle dohodnutých platobných podmienok ani do 90 dní od uplynutia 
dohodnutej lehoty na zaplatenie.  

 

IX. Záverečné ustanovenia  

1. Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať len písomnými očíslovanými dodatkami k zmluve 
podpísanými oboma zmluvnými stranami.   
 

2. Z dôvodu zákonných obmedzení na strane kupujúceho, dodatkom k  Zmluve nie je možné dohodnúť 
rozšírenie predmetu tejto zmluvy, ktorý bol hodnotený verejným obstarávateľom v  zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní. 
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3. Vzájomné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a  ďalšími príslušnými právnymi predpismi 
platnými v Slovenskej republike.  
 

4. Zmluva je vyhotovená v  4 rovnopisoch s  platnosťou originálu, pričom predávajúci obdrží dva 
rovnopisy a kupujúci obdrží taktiež dva rovnopisy. 
 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili  s  obsahom tejto Zmluvy, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju podpisujú.  
 
Prílohami tejto zmluvy sú: 
 
Príloha č. 1: Cenová ponuka úspešného uchádzača – návrh na plnenie Kritéria 
 
Príloha č. 2: Neoverená fotokópia dokladu o oprávnení podnikať či vykonávať činnosť                                         
v predmete zákazky 

 
Príloha č. 3: Opis predmetu zákazky – vrátane prospektov a manuálov 

Príloha č.4: Vyhlásenia o zhode a  doplňujúce podklady k  nim, resp. certifikáty – odovzdané                          

po kompletnom dodaní všetkých zariadení 

 

                  Kupujúci:                                                                                                                  Predávajúci:            

 

   V Semerove, dňa ...................  2018                                                                    V......................, dňa ............... 2018 

 

 

 

 

 

     _________________________                                                                                   ________________________ 

                   Marián Kečkéš 

            Starosta obce Semerovo                                                
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