OBEC RADOŠINA
Obecný úrad Radošina
Školská 416, 956 05 Radošina

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
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“)
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
Typ verejného obstarávateľa:
Zastúpená:
Krajina:
Internetová adresa organizácie:

Obec Radošina
Obecný úrad Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina
00 311 014
podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
JUDr. Marta Kolková, starostka obce
Slovenská republika
http://www.radosina.sk

Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Scholaris s.r.o., Kalvária 3, Nitra 949 01
Ing. Martina Lauková
+421 904 090 344
scholarisvo@skolam.sk

II. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Názov zákazky:
Druh zákazky:

„Skvalitnenie športu v obci Radošina – detské ihrisko“
dodanie tovaru a montáž

CPV:

43325000-7 Zariadenia pre parky a ihriská

Hlavné miesto dodania:

Obec Radošina

NUTS kód:

SK023 Nitriansky kraj

Stručný opis zákazky:
Predmetom výzvy na predkladanie ponúk je cenová ponuka uchádzača na dodanie a montáž
hracích prvkov a dopadových plôch detského ihriska vrátane dopravy v súlade s minimálnymi
požiadavky uvedenými v technickej špecifikácii v prílohe č. 2 výzvy. Zákazka bude
spolufinancovaná z Úradu vlády, na základe podanej žiadosti o poskytnutie podpory formou
dotácie, vrátane dopravy do miesta dodania a montáže predmetu zákazky.
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov
identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný
obstarávateľ umožní, v súlade s § 42 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, nahradiť
takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod
podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať
úžitkové, prevádzkové, priestorové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na
zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách
konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo
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vyššej kvalite. V prípade predloženia ekvivalentného tovaru, uchádzač na to v ponuke
upozorní a uvedie technickú špecifikáciu tovaru, ktorý je ekvivalentom tovaru, požadovaného
verejným obstarávateľom. Uchádzač spracuje ponuku podľa § 42 ods. 4 zákona.
V súlade s § 42 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní Ak verejný obstarávateľ vyžaduje
konkrétnu značku, musí prijať aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné
podmienkam na udelenie vyžadovanej značky. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal
možnosť získať príslušnú značku v určených lehotách, verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ musí prijať aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo záujemcom, ako je
technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar, stavebné práce
alebo služby spĺňajú podmienky na udelenie konkrétnej značky alebo konkrétne podmienky,
ktoré verejný obstarávateľ vyžaduje.
III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ stanovil v súlade s § 6 zákona o verejnom obstarávaní predpokladanú
hodnotu zákazky na základe prieskumu trhu na hodnotu: 8 244,00 € bez DPH.
IV. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A PODMIENKY FINANCOVANIA
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z Úradu vlády, na základe schválenej žiadosti o
poskytnutie podpory formou dotácie a z finančných prostriedkov obce.
V. PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOB FAKTURÁCIE
Splatnosť faktúry je stanovená na 60 dní. Možnosť fakturovať len jednorázovo po odovzdaní
celého predmetu zákazky.
VI. OBSAH PONUKY
Uchádzač predloží:
• Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá – Príloha č. 1,
• Návrh na plnenie súťažných kritérií v zmysle Prílohy č. 2 tejto Výzvy,
• Technická špecifikácia s uvedením parametrov, ktoré musia spĺňať minimálne parametre
uvedené v tejto prílohe - Príloha č. 3,
• Čestné vyhlásenie v zmysle Prílohy č. 4,
• Návrh zmluvy podpísaný štatutárom, v zmysle Prílohy č. 5 tejto Výzvy,
• Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, definovaných v bode X. tejto
Výzvy, predložené v origináli alebo ako overená kópia, pokiaľ nie je uvedené inak.
VII. LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum:
31.10.2019
Čas:
10:00 hod.
VIII. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY
Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky, v lehote na predkladanie ponúk podľa
bodu VII. tejto Výzvy, nasledovným spôsobom:
a) elektronicky na emailovú adresu: scholarisvo@skolam.sk, predmet e-mailu označí
názvom: „Detské ihrisko - Radošina “
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Všeobecné informácie:
Ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku alebo českom jazyku, v origináli alebo ako overená kópia. V prípade predloženia
dokladov a dokumentov v inom jazyku ako jazyku slovenskom a českom, je potrebné ich
predložiť preložené do úradného jazyka.
IX. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK/PRAVIDLÁ UPLATNENIA KRITÉRIA
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH/celkom (v prípade neplatcu
DPH).
Pravidlá na uplatnenie kritéria/kritérií:
Za úspešnú ponuku bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet
zákazky v EUR s DPH.
Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému
verejný obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný
vzťah/ktorému verejný obstarávateľ zašle objednávku.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia
ponúk s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje
ponuky, v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu
vznikli s prípravou a doručením ponuky.
X. PODMIENKY ÚČASTI
1. Doklad o oprávnení podnikať v oblasti predmetu zákazky: – Výpis z
OR/Živnostenský List/Zápis v zozname hospodárskych subjektov alebo ekvivalent –
postačí kópia, príp. odkaz na miesto zverejnenia príslušného dokladu.
XI. ZMLUVA
Výsledkom zadávania tejto zákazky bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
uzatvorenie Kúpnej zmluvy verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom uzavretej
podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona o
verejnom obstarávaní.
XII. VARIANTNÉ RIEŠENIE
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.
XIII. CENA
a) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
• sadzba DPH a výška DPH,
• navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH;
S poukazom na ustanovenie § 69 ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“), ak uchádzač, ktorý
je platcom DPH na území SR, využije prenos daňovej povinnosti, uvedie túto
skutočnosť vo svojej ponuke a aj napriek tomu, že výška DPH nebude predmetom
fakturácie, zahrnie túto DPH do svojej ceny.
b) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR celkom
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so všetkými nákladmi na plnenie predmetu zákazky. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, upozorní v ponuke;
c) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto Výzvy
ako cenu celkovú a nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s plnením
celého predmetu zákazky.
XIV. MIESTO, TERMÍN A PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY/OBJEDNÁVKY
a) Miesto: Obec Radošina
b) Termín: do 3 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
XV. ZRUŠENIE ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo
neuzatvoriť zmluvu/objednávku s úspešným uchádzačom v prípade zmeny okolností, za
ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ako aj v prípade, ak cena úspešného uchádzača
prevýši predpokladanú hodnotu zákazky.
XVI. OD

ÚSPEŠNÉHO UCHÁDZAČA BUDE VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ POŽADOVAŤ PRED
PODPISOM ZMLUVY PREDLOŽIŤ

- Úspešný uchádzač do 5 pracovných dní od doručenia Oznámenia o výsledku vyhodnotenia
ponúk má povinnosť doručiť - Kópiu certifikátu požadovaných hracích prvkov detského
ihriska, ktorý preukáže zhodu s normami STN EN 1176 a STN EN 1177, Obrazovú
vizualizáciu požadovaných herných prvkov s ich technickým a materiálovým popisom
XVII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Obstarávateľ dodržiava etické normy v rámci realizácie verejného obstarávania a uplatní
primerané a účinné prostriedky na zabránenie nezákonných korupčných praktík. Obstarávateľ
neprijíma žiadne ponuky, dary, platby alebo výhody akéhokoľvek druhu, ktoré by sa vykladali
alebo mohli sa vykladať priamo alebo nepriamo ako nezákonné alebo korupčné praktiky, napr.
nabádanie na zadanie zákazky alebo odmeny zaň alebo nabádanie na uzatvorenie zmluvy vo
verejnom obstarávaní alebo odmeny zaň. Obstarávateľ neposkytne neoprávnené priame alebo
nepriame výhody akéhokoľvek druhu sebe alebo inej osobe, ktorá je osobou blízkou.
Dátum vyhotovenia a vyhlásenia výzvy: 21.10.2019
Výzvu vypracoval: Ing. Martina Lauková

Prílohy:

•
•
•
•
•

Príloha č. 1 Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 2 Návrh na plnenie súťažných kritérií
Príloha č. 3 Technická špecifikácia
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie
Príloha č. 5 Návrh kúpnej zmluvy
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Príloha č. 1:
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ pre daň:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Webová stránka:
Bankové spojenie:
Č. účtu:

„Skvalitnenie športu v obci Radošina – detské ihrisko“

V ...................................................... dňa ...................................

.................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky
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Príloha č. 2:
Návrh na plnenie súťažných kritérií
Predmet zákazky:
Skvalitnenie športu v obci Radošina – detské ihrisko
Verejný obstarávateľ:
Obec Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina
Prvky detského ihriska

MJ

Hracia zostava - loď
Kolotoč
Pružinová hojdačka - motorka
Pružinová hojdačka - kôň
Vahadlová hojdačka
Gumová dlažba
Doprava
Cena spolu

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
komplet

Jednotková
cena bez DPH

Cena spolu bez
DPH

Cena spolu s
DPH

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na to vo svojej cenovej ponuke.
Ponuku predkladá
Názov spoločnosti:
Sídlo spoločnosti:
Kontaktná osoba:
emailová adresa:
Telefonický kontakt:
Dátum vypracovania cenovej ponuky:
Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri
vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu:
Meno a priezvisko:
Obchodné meno alebo názov:
Adresa pobytu:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Identifikačné číslo, ak bolo pridelené:
V ...................................................... dňa ...................................

.................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky
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Príloha č. 3:
Technická špecifikácia
Všetky dole uvedené parametre sú minimálne pokiaľ nie je uvedené inak.
Technické požiadavky kladené na detské ihrisko:
− certifikované detské prvky podľa normy STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských
ihrísk,
− dopadové plochy podľa normy STN EN 1177 Povrch ihriska tlmiaci náraz,
- bezúdržbové prvky detského ihriska
Hracia zostava - loď
Rozmer:
Materiál:
Max. kritická výška pádu:
Veková skupina:
Obsahuje:
Tematika:
Kolotoč:
Rozmer:
Materiál:
Max. kritická výška pádu:
Veková skupina:
Obsahuje:
Pružinová hojdačka motorka:
Rozmer:
Materiál:
Max. kritická výška pádu:
Veková skupina:
Tematika:
Obsahuje:
Pružinová hojdačka kôň:
Rozmer:
Materiál:
Telefón
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Požadované hodnoty:
min. 3,0 m x 2,0 m x 5,0 m
(všd)
nerez
1m
od 2 – 14 rokov
min. dve šmýkali, balančný
mostík, vstupné schodíky,
stožiar so zástavkou
loď
Požadované hodnoty:
min. 0,5 m x 1,6 m - priemer
nerez
0,1 m
od 3 – 7 rokov
sedenie a opierka pre min. 2
deti
Požadované hodnoty:
min. 0,7m x 0,7m x 0,2m
(všd)
plast HDPE (farebný)
0,5 m
od 3 – 7 rokov
motorka
sedenie pre min. 1 dieťa,
držadlá a stúpadlá
Požadované hodnoty:
min. 0,7m x 0,7m x 0,2m
(všd)
plast HDPE (farebný)
E-mail
prednosta@radosina.sk

Prosím vložiť ponúkané
parametre:
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)

(nutnosť vyplniť)

Prosím vložiť ponúkané
parametre:
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)

Prosím vložiť ponúkané
parametre:
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)

Prosím vložiť ponúkané
parametre:
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)
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Max. kritická výška pádu:
Veková skupina:
Tematika:
Obsahuje:
Vahadlová hojdačka:
Rozmer:
Materiál:
Max. kritická výška pádu:
Veková skupina:
Tematika:
Obsahuje:
Gumová dlažba:
Rozmer:
Pre kritickú výšku pádu:
Špecifikácia:

0,5 m
od 3 – 7 rokov
kôň
sedenie pre min. 1 dieťa,
držadlá a stúpadlá
Požadované hodnoty:
min. 0,7m x 0,2m x 2,0m
(všd)
nerez
1m
od 3 do 14 rokov
zvieratko
sedenie a držadlá min. pre 2
deti
Požadované hodnoty:
min. 1m x 1m x 4cm
min. 1,4 m
tlmí nárazy, znižuje riziko
úrazu spôsobené pádom

(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)

Prosím vložiť ponúkané
parametre:
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)

Prosím vložiť ponúkané
parametre:
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)
(nutnosť vyplniť)

dolu podpísaný ..............................................................., ako osoba oprávnená predložiť ponuku za uchádzača spoločnosti: ............................................................................................. týmto čestne vyhlasujem, že nami
ponúkaný tovar, spĺňa všetky parametre definované verejným obstarávateľom v Technickej špecifikácii, ktorá
tvorí Prílohu č. 2 Výzvy.

....................................................................
Pečiatka a podpis, dátum
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Príloha č. 4:
Čestné vyhlásenie
Predmet zákazky:
Skvalitnenie športu v obci Radošina – detské ihrisko
Verejný obstarávateľ:
Obec Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina

dolu podpísaný ................................................................ vyhlasujem:

- že sme sa nedopustili v predchádzajúcich troch rokoch závažného porušenia
povinností v oblasti životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva,
za ktoré by nám bola uložená sankcia;
- že sme sa nedopustili závažného porušenia profesijných povinností;
- že sme sa nepokúsili neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávateľa;
- že neexistuje konflikt záujmov medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom;
- že nám nebol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
- že neexistujú dôvody, ktoré by narúšali čestnú hospodársku súťaž.

V ...................................................... dňa ...................................

.................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky
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Príloha č. 4:
Návrh kúpnej zmluvy č. .........
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a príslušných ustanovení
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a medzi zmluvnými stranami označenými ako:
Čl. I Zmluvné strany
Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu IBAN:
(ďalej aj ako „Kupujúci“)

Obec Radošina
Obecný úrad Radošina, Školská 416, 956 05 Radošina
JUDr. Marta Kolková, starostka obce
00 311 014
2021315560
SK93 0200 0000 0000 0222 2192
a

Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Banka:
Bankový účet:
(ďalej aj len ako „Predávajúci”)
(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“)
Článok I
Preambula
1) Verejný obstarávateľ vyhlásil dňa 21.10.2019 zákazku s nízkou hodnotou „Skvalitnenie
športu v obci Radošina – detské ihrisko“, v súlade s § 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“).
Článok II
Predmet zmluvy
1) Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť pre kupujúceho dodanie a montáž hracích prvkov a
dopadových plôch detského ihriska vrátane dopravy, a to v rozsahu podľa špecifikácie,
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ktorá tvorí prílohu č. 1. tejto zmluvy (ďalej len „predmet zmluvy alebo tovar") a kupujúci
sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
2) Pre účely tejto zmluvy sa dodaním predmetu zmluvy rozumie dodanie tovaru
a zabezpečenie všetkých k tomu prislúchajúcich služieb a prác v rozsahu podľa Prílohy
č. 1 tejto zmluvy, a to v mieste plnenia predmetu zmluvy, ktorým je obec Radošina.
3) Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť dodanie tovaru a všetkých k tomu prislúchajúcich
služieb a prác v rozsahu Prílohy č. 1 tejto zmluvy, v dohodnutej lehote, v požadovanom
množstve a kvalite.
Článok III
Kúpna cena a platobné podmienky
1) Zmluvné strany sa v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov
dohodli na kúpnej cene za tovar vo výške ................ EUR bez DPH; ....................DPH;
................... EUR s DPH/celkom. Celková špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1
tejto zmluvy.
2) Dohodnutá cena zahrňuje všetky poplatky a dane súvisiace s dodaním predmetu zmluvy,
vrátane dodávky tovaru do miesta určenia, dopravné, náklady súvisiace s uskutočnením
prác a súvisiacich služieb a to v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
3) V prípade Predávajúceho, ktorý je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), bude DPH
fakturovaná Predávajúcim podľa daňových a účtovných právnych predpisov platných
v Slovenskej republike. Povinnosti, ktoré zmluvným stranám vyplývajú z ustanovení
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú
záväzné v plnom rozsahu pre obidve zmluvné strany.
4) Kúpna cena je splatná na základe faktúry, ktorú sa Predávajúci zaväzuje vystaviť a
doručiť Kupujúcemu do 15 dní odo dňa protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy
Kupujúcim.
5) Faktúra je splatná na účet predávajúceho do 60 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu.
6) Ak faktúra nebude obsahovať touto Zmluvou alebo zákonom stanovené náležitosti alebo
prílohy alebo v nej nebudú správne uvedené nevyhnutné údaje, je Kupujúci oprávnený
vrátiť ju Predávajúcemu a Predávajúci je povinný ju opraviť, resp. vystaviť novú faktúru,
pričom jej splatnosť sa počíta odo dňa doručenia opravenej, resp. novej faktúry
Kupujúcemu.
Článok IV
Dodanie predmetu zmluvy
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1) Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v termíne do 3 týždňov od nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy.
2) Predávajúci splní záväzok dodať predmet zmluvy, ak poverený zástupca kupujúceho
potvrdí prevzatie predmetu zmluvy na dodacom liste predávajúceho, príp. iným
obdobným dokladom preukazujúcim dodanie, resp. poskytnutie súvisiacich prác a
služieb. Kupujúci je oprávnený nepotvrdiť dodací list, príp. iný obdobný doklad v
prípade, ak predmet zmluvy nebol dodaný riadne a bez vád.
3) Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť pre predávajúceho podmienky pre dodávku, inštaláciu a
sprevádzkovanie predmetu zmluvy. V rámci tejto povinnosti kupujúci zabezpečí vstup
pre pracovníkov predávajúceho na miesto plnenia, kde sa má predmet zmluvy dodať.
4) Kupujúci má právo kontrolovať množstvo a kvalitu dodaného tovaru ako aj ostatných
súvisiacich služieb a prác. V prípade, že kupujúci zistí nedostatky, resp. rozpor s vopred
dohodnutými požiadavkami, je oprávnený požiadať predávajúceho o ich odstránenie.
Predávajúci sa zaväzuje v prípade opodstatnenosti požiadavky kupujúceho tieto
nedostatky bezodkladne a bezplatne odstrániť.
5) Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny
v plnom rozsahu.
6) Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho
prevzatím predmetu kúpy na dohodnutom mieste plnenia a podpisom dodacieho listu.
Článok V
Miesto dodania predmetu zmluvy
1) Miestom dodania predmetu zmluvy je detské ihrisko v obci Radošina.
Článok VI
Zodpovednosť za vady, záruka
1)

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na predmet zmluvy záruku v trvaní 24 mesiacov odo
dňa podpísania dodacieho listu, príp. iného obdobného dokladu kupujúcim.

2)

Kupujúci je povinný nahlásiť vady predmetu zmluvy predávajúcemu písomne, e- mailom
na adresu ................... alebo telefonicky na tel. číslo ..........................bezodkladne po ich
zistení. V oznámení uvedie, ako sa vady prejavujú.

3)

Predávajúci sa zaväzuje reklamované vady odstrániť u kupujúceho do 2 pracovných dní
odo dňa ich oznámenia.
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4)

Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté služby a dodané tovary spĺňajú v čase ich
poskytnutia/dodania a počas záručnej doby budú spĺňať vlastnosti stanovené touto
zmluvou a príslušnými právnymi predpismi.

5)

Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru podľa § 429 a nasl. a zodpovedá za vady
tovaru podľa § 422 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.

6)

Pre zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy, ako aj pre náhradu škody platia ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného
zákonníka.

7)

Predávajúci zodpovedá za všetky priame alebo nepriame škody, ktoré svojim úmyselným
alebo neúmyselným konaním spôsobí kupujúcemu a zaväzuje sa nahradiť ich v súlade
s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Článok VII
Zmluvné sankcie a osobitné povinnosti predávajúceho

1) V prípade, že predávajúci nezabezpečí predmet zmluvy v požadovanom rozsahu, kvalite
a v dohodnutej lehote, kupujúci je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 0,03 % z ceny predmetu zmluvy, za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej
pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody.
2) V prípade omeškania kupujúceho s úhradou platby za dodaný tovar, predávajúci je
oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,03 % z neuhradenej
fakturovanej čiastky, za každý deň omeškania.
3) Predávajúci je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch s uvedením
podielu plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje
o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa
pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy
najneskôr pri podpise tejto zmluvy. V prípade, že predávajúci nevyužije subdodávateľov
pri plnení predmetu zmluvy, túto skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným
obdobným dokladom.
4) Predávajúci je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy
s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2
tejto Zmluvy.
5) Predávajúci aj subdodávatelia musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť
zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich
vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri.
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6) Predávajúci môže navrhnúť dodatok k Zoznamu subdodávateľov alebo vyškrtnutie zo
Zoznamu subdodávateľov. Predávajúci predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi
k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava
má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala plnenie predmetu zmluvy. Úpravy zoznamu
subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia
objednávateľa. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľom žiadnym spôsobom
nezbavuje predávajúceho záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo
zmluvy.
7) Predávajúci zaplatí zmluvnú pokutu 200,- € za každé porušenie povinností definovaných
v tomto článku pod bodom 3 až 6.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce. Kupujúci týmto prehlasuje,
že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v plnom jej rozsahu.
2) Účastníci zmluvy na účely tejto zmluvy určujú kontaktné osoby, zodpovedné za vecnú
a odbornú komunikáciu, v súvislosti s touto zmluvou takto:
za Predávajúceho:
meno:
.....................................
tel.:
.....................................
e-mail: .....................................
za Kupujúceho:
meno: Ing. Bohuš Bartošek
tel.: 0911 662 645
e-mail: prednosta@radosina.sk
3) Táto zmluva môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní, formou číslovaného písomného dodatku, podpísaného obidvomi účastníkmi
zmluvy.
4) Právne vzťahy oboch strán, neupravené touto dohodou, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR.
5) Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží dve vyhotovenia
a predávajúci dve vyhotovenia.
6) Ak zanikne jedna zo strán, prechádzajú jej práva a povinnosti z tejto zmluvy na jej
právneho nástupcu.
7) Účastníci zmluvy vyhlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli a s ním súhlasili, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
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8) Súčasťou tejto rámcovej zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Technická špecifikácia
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov/Čestné vyhlásenie - predloží úspešní uchádzač ak
je relevantné
Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

V Radošine dňa ..............................

V ..................dňa....................................

...............................................................

...............................................................

JUDr. Marta Kolková, starostka obce,
starosta obce

meno/priezvisko/funkcia osoby
oprávnenej konať za Predávajúceho
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