
Obec Zavar 
Viktorínová 14, 919 26 Zavar  IČO 00313203 

 
 

Výzva na predloženie ponuky 
v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 
 
1. IDENTFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PODĹA § 7 ods. 1 písm. b) ZÁKONA O VEREJNOM 

OBSTARÁVANÍ (ĎALEJ LEN „VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ“)                                                                                      
 

Verejný obstarávateľ:   Obec Zavar  

Sídlo:     Viktorínska 14, 919 26 Zavar 

Štatutárny zástupca:    Bc. Lukáš Sochor 

IČO:    00313203  

DIČ:           2021175761 

Tel.:     +421 948134255           

E-mail:        starosta@zavar.sk 

Internetová stránka:   www.zavar.sk 

Osoba poverená realizáciou VO:   Ing. Iveta Beslerová,  

   Agátová 6, 075 01 Trebišov 

Mobil:   +421 905 642 149 

E-mail:        obstaravatel@obsk.eu 

  
2. Kompletné podklady k prieskumu trhu sú sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či 

poplatkov  na internetovej adrese (URL) 
 

                   https://www.zavar.sk/verejne-obstaravanie.html 

 
 

3. ZÁKAZKA                                                                                                                     
 

3.1. Druh zákazky: tovar a služby 
3.2. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

37535200-9 - Zariadenie ihrísk 

37535220-5 - Ihriskové zariadenia na šplhanie 

37535240-1 - Ihriskové šmýkačky 

                37535210-2 - Ihriskové hojdačky  

 

3.3. Názov zákazky: 

„Nové detské ihrisko v Obci Zavar“ 

 

3.4. Opis predmetu zákazky: 

 

Predmetom zákazky je dodávka prvkov detského ihriska, ich montáže a prác súvisiacich 

s osadením. 

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky 
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Ak je vo výzve alebo v jej prílohách niekde použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, 
patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, prípadne niektorý z použitých 
parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok 
konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným 
výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok 
alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné 
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a 
zariadenia určené. Pri výrobkoch a príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj 
ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 
 
Technické parametre požadované verejným obstarávateľom v Špecifikácií predmetu zákazky, 
ktorá tvorí prílohu č. 1 k výzve sú minimálne technické parametre, uchádzač môže uviesť ním 
ponúkané typové označenie výrobku, výrobcu a jeho technické parametre, ktoré musia 
zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa. 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  
8 406,67 EUR bez DPH 

 
5. MIESTO USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC 

 

Obec Zavar, k. ú Zavar  
 

6. LEHOTA NA DODANIE PREDMETU ZÁKAZKY 

 
Najneskôr do 28.2.2020. 
 

7. TYP ZMLUVNÉHO VZŤAHU 
 

7.1 Verejný obstarávateľ  uzavrie s úspešným uchádzačom Kúpnu zmluvu podľa § 409 a nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

7.2 Obchodné a zmluvné podmienky stanovené verejným obstarávateľom v návrhu kúpnej zmluvy nie 

je prípustné meniť.  

 

8. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov,  Úrad vlády SR formou dotácie z programu 
Podpora rozvoja športu na rok 2019  . 

9. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 

9.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.  

e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu.  Uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky 

doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

9.2 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.  

f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky doloženým 

čestným vyhlásením.  
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9.3 Uchádzač môže v súlade s § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní splnenie stanovenej 

podmienky účasti osobného postavenia preukázať aj zápisom do zoznamu hospodárskych 

subjektov.    

 

10. OBSAH PONUKY UCHÁDZAČA 
 

10.1 Obsahom ponuky musia byť nasledovné doklady a dokumenty: 

10.1.1 vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritéria včítane cenovej kalkulácie . V prípade, že 

uchádzač nepredloží  zmluvnú cenu celkom formou vzorového formuláru, návrh 

uchádzača musí obsahovať všetky požadované náležitosti predpísaného formuláru. 

Formulár „Návrh na plnenie kritéria“ tvorí prílohu č. 2 výzvy na predloženie ponuky. 

10.1.2 Podpísaná Špecifikácia predmetu zákazky, tvorí prílohu č 1,   

 

10.2 Predložená ponuka uchádzača musí byť potvrdená štatutárnym zástupcom uchádzača alebo   

osobou oprávnenou konať za uchádzača.  

 

10.3 Úspešný uchádzač k podpisu zmluvy predloží:  

 Kópia Dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu (kópia výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra, resp. výpis 

vytlačený z internetového prehliadača), ktorý zodpovedá predmetu zákazky 

 

11. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE PODKLADOV POSKYTNUTÝCH NA VYPRACOVANIE PONUKY  
 

11.1 Ktorýkoľvek oslovený hospodársky subjekt môže požiadať o vysvetlenie informácií uvedených 

vo výzve na predloženie ponuky, alebo v inej poskytnutej dokumentácii a to priamo u kontaktnej 

osoby verejného obstarávateľa prostredníctvom zverejnených kontaktných údajov. 

11.2 Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 

predloženie ponuky, alebo v inej poskytnutej dokumentácii potrebných na vypracovanie ponuky 

všetkým osloveným hospodárskym subjektom. Zároveň vysvetlenie zverejnení na webovej 

stránke verejného obstarávateľa  

11.3 Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak vysvetlením informácií 

dôjde k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky. 

11.4 Predĺženie lehoty na predkladanie ponuky verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým 

osloveným hospodárskym subjektom.  

 

12. MENA CENY  V PONUKE A SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY 
 

12.1 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR, podľa zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 

87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov a podľa tejto výzvy.. 

12.2 Uchádzač predloží ponukovú cenu podľa prílohy č. 1 k tejto výzve – Návrh uchádzača na plnenie 

kritéria. Ponuková cena musí byť spracovaná formou ocenenia jednotlivých položiek Špecifikácie 

predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve, musia v nej byť zahrnuté všetky náklady 

uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky, najmä náklady na dopravu na miesto 

dodania predmetu zákazky, na montáž, resp. kompletizáciu. V prípade, ak uchádzač neocení 
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niektorú z položiek Špecifikácie predmetu zákazky, má sa zato, že neocenené položky sú už 

zahrnuté v ostatných položkách.. 

12.3 Navrhovanú zmluvnú cenu celkom  je potrebné uviesť  bez DPH v EUR, sadzbu DPH v %, DPH 

v EUR a s DPH  v EUR.   

12.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie ako navrhovanú zmluvnú  cenu celkom. Na skutočnosť, 

že nie je platcom DPH upozorní v ponuke. V prípade, ak sa uchádzač počas plnenia predmetu 

zákazky stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za 

predmet zákazky a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH.  

 

13. LEHOTA, MIESTO A SPOSOB PREDLOŽENIA / DORUČENIA PONÚK 
 

Ponuka a všetky doklady a dokumenty podľa bodu 8. tejto výzvy musia byť predložené najneskôr  
 

do 06.11.09.2019 do 10:00 hod. 

 
Ponuky doručené osobne, poštou, alebo prostredníctvom iného doručovateľa je potrebné predložiť 
v zalepenej obálke označenej heslom „NEOTVÁRAŤ – ponuka – ihrisko“. Ak uchádzač bude predkladať 
ponuku elektronicky, verejný obstarávateľ požaduje, aby v predmet mailu s predkladanou ponukou bolo 
heslo „NEOTVÁRAŤ – ponuka – ihrisko“.  

 
Adresa na doručenie mailom: 
 

obstaravatel@obsk.eu 

 
 
Adresa na doručenie osobne, poštou, alebo prostredníctvom iného doručovateľa: 
 

Obec Zavar, Viktorínska 14, 919 26 Zavar 

 
 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá a bude vrátená 
uchádzačovi.  
 
14. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:  

 
Lehota viazanosti ponúk je do:  28.2.2020 

 
15. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPȎSOB VYHODNOTENIA 

 
 

15.1. Zmluvná cena celkom v EUR s DPH      
V uvedenom kritériu sa bude vyhodnocovať zmluvná cena celkom za dodanie tovaru 

špecifikovanom v  bode 2. tejto výzvy vyjadrená v EUR s  DPH. Zmluvnú cenu celkom za predmet 

zákazky je potrebné zaokrúhliť na dve desatinné miesta.  

15.2. Spôsob vyhodnotenia: 
Jediným kritériom  na vyhodnotenie  ponúk je cena celkom za predmet zákazky definovaný v bode 

2 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky uvedených v tejto výzve na predloženie ponuky a ponuka, 

ktorá nebude spĺňať požiadavky verejný obstarávateľ na predmet zákazky nezaradí do 

hodnotenia. Z ponúk, ktoré budú zaradené do vyhodnotenia, verejný obstarávateľ zostaví  
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poradie uchádzačov; od najnižšej zmluvnej ceny celkom v EUR s  DPH (ponuka sa umiestni na 

prvom mieste) po najvyššiu zmluvnú cenu celkom v EUR s DPH (najvyššie poradie určené podľa 

počtu doručených ponúk). Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou 

zmluvnou cenou celkom v EUR s DPH.  

16. VYHODNOCOVANIE PONÚK 
 

Vyhodnocovanie ponúk bude neverejné. 
 

17. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 

17.1. Verejný obstarávateľ bezodkladne po vyhodnotení ponúk oznámi všetkým uchádzačom výsledok  

vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku  prijíma, ostatným uchádzačom 

oznámi, že boli neúspešní s uvedením dôvodu neprijatia ich ponuky. 

17.2. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa 

podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa 

§ 40 ods. 6 písm. f). 

17.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že 

predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore 

s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Následne bude postup zadávania zákazky 

zrušený. 

17.4. Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ vyžadovať, aby úspešný uchádzač v zmluve 

najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v prípade 

fyzickej osoby : meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v 

prípade právnickej osoby : obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje o osobe 

oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia 

( s výnimkou dodávateľa tovarov ) a predložil čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou 

konať za uchádzača, že subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) (vo 

vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť ) a § 32 ods. 1 písm. f) 

zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) 

vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť.  

17.5. Ak úspešný uchádzač odmietne podpísať kúpnu zmluvu, verejný obstarávateľ môže  uzavrieť 

zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako 

druhý v poradí odmietne podpísať zmluvu, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy 

uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. 

17.6. Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle zák. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný 

zverejňovať informácie. Uchádzač v prípade svojej úspešnosti súhlasí so zverejnením uzavretej 

zmluvy v profile podľa §117 zák. č. 343/2015Z.z. v aktuálnom znení. 

 

 

 

                                                                                                                 Bc. Lukáš Sochor, starosta 

Prílohy: 

č. 1  Špecifikácia predmetu zákazky 

č. 2  Formulár – návrh na plnenie kritéria 

č. 3  Kúpna zmluva – návrh – nie je potrebné predložiť v ponuke 
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Príloha č. 1   Špecifikácia predmetu zákazky 
 

Tvorí samostatnú prílohu výzvy na predloženie ponuky. 

 

Príloha č. 2   Formulár – návrh na plnenie kritéria včítane cenovej kalkulácie 
 

Tvorí samostatnú prílohu výzvy na predloženie ponuky. 

 

Príloha č. 3  Kúpna zmluva - návrh 
 

 (Nie je potrebné predkladať v ponuke) 

 

KÚPNA ZMLUVA č ..... 
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov uzatvorená medzi: 
 
Kupujúci: 

Obchodné meno:          Obec Zavar 
Sídlo:     Viktorínska 14, 919 26 Zavar 

Štatutárny zástupca:    Bc. Lukáš Sochor 

IČO:    00313203  

DIČ:           2021175761 

Tel.:     +421 948134255           

E-mail:        starosta@zavar.sk 

Bankové spojenie:            

IBAN:                                   

(ďalej len „kupujúci“) 
a 
 
Predávajúci: 

Obchodné meno:            
Adresa:                             
Štatutárny orgán:                        
Zapísaný v Obchodnom n resp. Živnostenskom registri........                      
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO:                                    
DIČ:                                     
IČ DPH:                               

 
Článok I 

Podkladom na uzavretie tejto Kúpnej zmluvy podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov na dodávku tovaru (ďalej len „zmluva“) je výzva na predloženie 
cenovej ponuky a ponuka predávajúceho predložená kupujúcemu dňa ... v rámci zadávania zákazky 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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v znení zákona neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
 

Článok II. 
 

Predmet zmluvy a množstvo 
2.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy  je  záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu hracie prvky pre 

výstavbu komplexného detského ihriska v obci Zavar ( ďalej aj predmet zmluvy“, „tovar“)podľa 
špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 k tejto zmluve.  

2.2. Súčasťou predmetu zmluvy je aj montáž hracích prvkov/ kompletizácia: 

 Dovoz hracích prvkov na miesto dodania 

 Montáž hracieho prvku na mieste realizácie 

 Výkopové práce pre kotvenie hracieho prvku 

 Osadenie, ukotvenie hracieho prvku do pripravených základov 

 Betonáž základov hracieho prvku 
2.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy uvedený v bode 2.1 tohto článku 

vrátane súvisiacich služieb uvedených v bode 2.2 tohto článku podľa požiadaviek kupujúceho a 
previesť na neho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje za riadne a včas dodaný predmet 
zmluvy zaplatiť kúpnu cenu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.4. Predávajúci sa zaväzuje, že práce súvisiace s montážou tovarov vykoná v súlade s požiadavkami 
objednávateľa a na prvotriednu akosť. Ukotvenie prvkov musí byť v súlade s európskymi normami 
EU- STN EN 1176 a 1177. Zaobstará a odovzdá objednávateľovi potrebné atesty, certifikáty 
a prehlásenia o zhode zabudovaných výrobkov. 

 
Článok III 

Miesto dodania 
 

Miestom dodania je: Obec Zavar, okres Trnava 
 

Článok IV  
Termín dodania 

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy na miesto dodania v dohodnutej špecifikácii podľa článku 
II tejto zmluvy a prílohy č. 1 k tejto zmluve najneskôr do 28.02.2020. 
 

Článok V 
 Kúpna cena a platobné podmienky 

 
5.1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky a 

predloženej ponuky dohodou zmluvných strán v eurách, v súlade so zákonom Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, s možnosťou jej úpravy len v 
prípade:  

a) zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a európskej legislatívy,  
b) ak bude znížená. 

5.2. Celková kúpna cena za dodávku tovaru je stanovená nasledovne: 
 

                        

                   

 

 

Kúpna cena bez DPH  EUR 

Sadzba DPH (20 %)  EUR 

Kúpna cena s DPH EUR 
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5.3. Ak predávajúci je platcom DPH uvedie celkovú kúpnu cenu za predmet zmluvy s DPH. DPH bude 
účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase 
zdaniteľného plnenia. Prípadná zmena sadzby DPH nevyžaduje úpravu formou dodatku k zmluve.  

5.4. Ak predávajúci nie je platcom DPH uvedie celkovú kúpnu cenu za predmet zmluvy celkom a na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. V prípade, ak sa predávajúci počas plnenia zmluvy 
stane platcom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej kúpnej ceny za 
predmet zmluvy a táto cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH 

5.5. V kúpnej cene tovaru sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho potrebné k dodaniu predmetu 
zmluvy na miesto dodania v špecifikácii podľa prílohy č. 1 k zmluve,  a článku 2.1 a 2.2 tejto 
zmluvy., 

5.6. Kúpna cena obsahuje aj všetky oprávnene a účelne vynaložené náklady súvisiace s plnením 
predmetu zmluvy a primeraný zisk. Predávajúci nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú 
úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si nezapočítal do kúpnej ceny 

5.7. Kupujúci uhradí kupujúcemu kúpnu cenu za tovar podľa bodu 5.2 tohto článku zmluvy formu 
bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby na základe predávajúcim vyhotovenej a 
doručenej faktúry. Podkladom pre vyhotovenie faktúry je riadne a včasné dodanie predmetu 
zmluvy podľa článku II, III a IV tejto zmluvy a podpísanie odovzdávacieho/preberacieho protokolu 
poverenými zástupcami oboch zmluvných strán. Neoddeliteľnou prílohou faktúry bude 
odovzdávací/preberací protokol vystavený za tovar, potvrdený podľa predchádzajúcej vety. 

5.8. Faktúra za zrealizovaný predmet zmluvy bude doručená kupujúcemu do 14 dní odo dňa 
prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. 

5.9. Lehota splatnosti faktúry je najneskôr do 60 dní odo dňa jej doručenia do podateľne kupujúceho. 
5.10. Predávajúcim vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
5.11.  Predávajúci sa zaväzuje vyhotovenú faktúru spolu s preberacím/odovzdávacím protokolom zaslať 

listinne poštou a to bezodkladne po ich vyhotovení. Miestom doručenia faktúry v listinnej forme 
je : Obec Zavar.  

5.12. V prípade, ak faktúra vyhotovená predávajúcim nebude obsahovať všetky zákonom stanovené 
náležitosti a jej prílohou nebude preberací/odovzdávací protokol, kupujúci je oprávnený faktúru 
vrátiť predávajúcemu na doplnenie, resp. opravu a predávajúci je povinný podľa charakteru 
nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. 
Predávajúci je povinný bezodkladne zaslať opravenú alebo novú faktúru na adresu kupujúceho 
uvedenú v predchádzajúcom bode tohto článku zmluvy. Splatnosť faktúry začne plynúť až v 
okamihu doručenia doplnenej/novej faktúry kupujúcemu.  

 
Článok VI  

Odovzdanie predmetu zmluvy 
 

 
Dokladom o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy bude odovzdávací/preberací protokol na tovar, 
ktoré odsúhlasia a potvrdia oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. 
 

 

 

Článok VII  
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

Vlastnícke právo na celý predmet zmluvy prechádza na kupujúceho po riadnom splnení záväzku, t. j. po 
riadnom a včasnom dodaní predmetu zmluvy, podpísaní odovzdávacieho/preberacieho protokolu 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 
 

Článok VIII 
 Záručné podmienky a zodpovednosť za vady 
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8.1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy v množstve, akosti a v prevedení podľa 

podmienok dohodnutých v zmluve.  
8.2. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy v čase odovzdávania má a počas stanovenej doby 

bude mať vlastnosti stanovené technickými parametrami. Záručná doba na predmet zmluvy, 
ktorý kupujúci kúpi od predávajúceho bude 24 mesiacov odo dňa podpísania 
odovzdávacieho/preberacieho protokolu.  

8.3. Predávajúci sa zaväzuje, že počas záručnej doby bezplatne odstráni vady predmetu zmluvy v čo 
najkratšom čase. 

8.4. Kupujúci má právo zabezpečiť odstránenie vád na predmete zmluvy uvedeného v článku II tejto 
zmluvy, za ktoré zodpovedá predávajúci, inou osobou na náklady predávajúceho, ak predávajúci 
po oznámení zistených vád, vady neodstránil do 30 dní.  

8.5. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené neodbornou obsluhou a údržbou.  
8.6. Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. 

Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady tovaru.  
8.7. Zodpovední zamestnanci predávajúceho, určení na kontakt s kupujúcim a spôsob komunikácie 

pri zabezpečovaní záručného servisu sú meno: .............mail:........č. t.: ............. (doplní 
predávajúci). 

 
Článok IX  

Zmluvné pokuty a náhrada škody 
 

9.1. Pri nedodržaní dohodnutého termínu dodania tovaru predávajúcim podľa článku IV tejto 
zmluvy, môže kupujúci uplatniť si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej kúpnej 
ceny za predmet zmluvy, za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
Predávajúci sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí kupujúcemu najneskôr do tridsať 
(30) dní odo dňa doručenia jej vyúčtovania na základe faktúry.  

9.2. Pri nedodržaní termínu úhrady faktúry za predmet zmluvy kupujúcim, môže predávajúci 
uplatniť nárok na úrok z omeškania vo výške 0,5% z celkovej kúpnej ceny. Kupujúci sa zaväzuje, 
že takýto úrok z omeškania zaplatí predávajúcemu najneskôr do tridsať (30) dní odo dňa 
doručenia jeho vyúčtovania na základe faktúry.  

9.3. Pri nebezpečenstve škody na tovare platí ustanovenie § 455 a nasl. Obchodného zákonníka.  
9.4. V súlade s § 364 Obchodného zákonníka zmluvné strany súhlasia so započítaním vzájomných 

pohľadávok. Kupujúci má právo jednostranne započítať zmluvnú pokutu podľa tohto článku 
zmluvy proti kúpnej cene/jej časti. 

 
 

Článok X  
Dôvernosť informácií a mlčanlivosť 

 
10.1. Zmluvné strany a ich zamestnanci, ako aj ich subdodávatelia sú povinní zachovávať v tajnosti 

všetky dôverné informácie, ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so 
zmluvou alebo s ktorými sa oboznámili počas plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom 
plnenia, s údajmi, ktoré podliehajú ochrane podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s údajmi o klientoch a obchodných partneroch 
kupujúceho, s údajmi z informačného systému kupujúceho a s údajmi získanými v rámci 
predzmluvných rokovaní, ktoré súvisia so zmluvou, s výnimkou nasledujúcich prípadov: 
a) ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe všeobecne 

záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon 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,  

b) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti 
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dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v deň podpísania zmluvy verejne 
známe alebo ktoré je možné už v deň podpísania tejto zmluvy získať z bežne dostupných 
informačných prostriedkov;  

c) informácie, ktoré sa stanú po podpísaní zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po 
tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov;  

d) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane 
právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou 
profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo, ak sa voči dotknutej zmluvnej strane 
zaviazali povinnosťou mlčanlivosti,  

e) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého 
je dotknutá zmluvná strana účastníkom,  

f) ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany. 
10.2. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, ibaže by 

z tejto zmluvy alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo inak. 
Tento záväzok nezaniká ani po ukončení účinnosti tejto zmluvy.  

10.3. Zmluvné strany/ich subdodávatelia sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužijú pre seba alebo pre tretie osoby, 
neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za 
tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných, audítori alebo právni poradcovia 
zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti 
na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.  

10.4. Zmluvné strany/ich subdodávatelia sa zaväzujú, že všetky zúčastnené osoby a subjekty, budú s 
takto poskytnutými informáciami a zistenými skutočnosťami nakladať ako s dôvernými 
informáciami.  

10.5. Zmluvné strany/ich subdodávatelia sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranou o 
porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení 
dozvedeli.  

10.6. Zmluvné strany/ich subdodávatelia sa zaväzujú, že budú ochraňovať dôverné informácie druhej 
zmluvnej strany s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie 
rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 

 
 

Článok XI  
Skončenie zmluvy 

 
11.1    Túto zmluvu je možné skončiť: 
 

a) splnením, (za splnenie sa považuje dodanie predmetu zmluvy a uplynutie záručnej doby 24 
mesiacov odo dňa podpísania odovzdávacieho/preberacieho protokolu.  

b) písomnou dohodou zmluvných strán,  
c) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán,  
d) odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

 
11.2    Zmluvný vzťah môže byť skončený aj písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán i bez 

uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína 
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

11.3   Vypovedaním zmluvy nevzniknú kupujúcemu žiadne dodatočné záväzky voči predávajúcemu. 
11.4   Pri podstatnom porušení povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená zmluvná strana 

písomne odstúpiť od zmluvy a požadovať od povinnej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej 
vinou vznikne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

11.5    Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť: 
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e) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy predávajúcim, za podstatné porušenie sa 
považuje: 
 - porušenie akýchkoľvek záväzkov a povinností predávajúceho vyplývajúcich z tejto zmluvy,  
- omeškanie predávajúceho s plnením predmetu zmluvy o viac ako 30 dní od dohodnutého 
termínu dodania,  
- ak predávajúci neodovzdá predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite a v dohodnutej 
špecifikácii ,  
- ak v dôsledku konania alebo nekonania predávajúceho vznikne kupujúcemu škoda alebo hrozí 
vznik tejto škody,  
- ak predávajúci stratí podľa všeobecne záväzných právnych predpisov predpoklady na výkon 
plnenia predmetu zmluvy,  

f) v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak predávajúci nesplní svoju povinnosť ani v 
dodatočne primeranej lehote, ktorá mu bola poskytnutá,  

g) v prípade opakovaného porušenia akýchkoľvek povinností predávajúcim, ktoré vyplývajú z 
ustanovení tejto zmluvy, alebo z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov; za 
opakované sa považuje preukázateľné porušenie dvakrát a viackrát,  

h) podľa § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
11.6   Predávajúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou riadne 

vystavenej faktúry podľa tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní odo dňa jej doručenia 
kupujúcemu; skončeniu zmluvy musí predchádzať upozornenie na neplnenie platobných 
povinností kupujúceho a na možnosť ukončenia tejto zmluvy odstúpením.  

11.7  Odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od   
zmluvy druhej zmluvnej strane. 

 
 

Článok XII  
Osobitné ustanovenia 

 
12.1   Zmluvné strany sa zaväzujú ihneď písomne oznámiť druhej zmluvnej strane závažné skutočnosti, 

ktoré nastali po podpísaní zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy. 
12.2  V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy, zmluvné strany budú 

postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

12.3  Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takéto 
okolnosti budú brániť v plnení povinnosti podľa tejto zmluvy predávajúcemu alebo kupujúcemu, 
bude zmluvná strana dotknutá vyššou mocou zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné 
nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy primerane počas doby, po ktorú pôsobili tieto 
okolnosti.  

12.4  Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne vzájomne sa informovať, pokiaľ si budú vedomé alebo 
budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri rokovaniach o zmluve, uzatváraní zmluvy alebo 
počas plnenia tejto zmluvy. 

 
 

Článok XIII 
Záverečné ustanovenia 

 
13.1  Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predávajúci berie na 
vedomie povinnosť kupujúceho zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto 
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zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane jej príloh v plnom 
rozsahu.  

13.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle predchádzajúceho bodu.  

13.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov, ktoré budú jej 
neoddeliteľnou súčasťou, s výnimkou zmeny identifikačných údajov zmluvných strán, zmeny 
sadzby DPH a zmeny dodávateľa. Zmluvu je možné meniť okrem dôvodov uvedených v tejto 
zmluve len v prípade, ak zmeny a doplnenia nebudú v rozpore s ustanovením § 18 zákona o 
verejnom obstarávaní a európskou legislatívou. 13.4 Ostatné právne vzťahy, výslovne neupravené 
touto zmluvou, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona o 
verejnom obstarávaní a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a 
európskou legislatívou.  

13.5   Predávajúci je povinný bezodkladne písomne oznámiť kupujúcemu začatie akéhokoľvek súdneho, 
rozhodcovského, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo obdobného konania, 
ktoré sa začalo proti nemu alebo ktoré sám inicioval v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Ďalej 
je povinný bezodkladne oznámiť kupujúcemu, ak niektorý z veriteľov predávajúceho podal proti 
nemu návrh na vyhlásenie konkurzu a návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo vstup do 
likvidácie a jej ukončenie.  

13.6  Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce zo zmluvy, budú riešiť predovšetkým 
formou dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vzniknuté medzi nimi na základe 
zmluvy, sa budú riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory, o ktorých sa 
zmluvné strany nedohodnú, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu. 

13.7   Oprávnení zamestnanci poskytovateľa dotácie z programu poskytovateľa Podpora rozvoja športu 
na rok 2019 a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči 
predávajúcemu kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s 
realizáciou predmetu zmluvy a predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere. 

13.8    Ak by sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stali celkom alebo sčasti neúčinnými, nemá to vplyv 
na platnosť zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú neúčinné ustanovenia preformulovať, doplniť 
alebo nahradiť tak, aby sa dosiahol účel zmluvy.  

13.9   Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu 
zmluvy a Návrh na plnenie kritéria. 

13.10 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý bude mať platnosť originálu. Každá 
zmluvná strana dostane po dva rovnopisy tejto zmluvy.  

13.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola 
uzatvorená v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ju riadne a 
dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpísali. 

 
 

V ................  dňa                                                              V Zavare, dňa  
Za predávajúceho                                                                  Za kupujúceho        
 
 
 
.......................................................                                     .................................................... 
                                                                                                    Bc. Lukáš Sochor, starosta 
 

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy 
Príloha č. 2  Návrh na plnenie kritéria 

 

 

 


