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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  
na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých  

 v Okoči – Opatovský Sokolec 

Sídlo: SNP 767/6, 930 28 Okoč 

IČO: 00596485 

DIČ: 2021003017 

IČ DPH:  neplatiteľ DPH 

Štatutárny orgán: Mgr. Veres Tibor – riaditeľ DSS 

 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Kontaktná osoba: Ing. Eva Kázmérová, tel.: 031/555 81 02, email: kazmerova.eva@zupa-tt.sk 

 
2. Predmet obstarávania: Šikmá schodisková plošina a pásový schodolez 

 

Predmetom zákazky je dodávka a montáž šikmej schodiskovej plošiny a dodávka pásového 

schodolezu pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu (ťažko zdravotne postihnuté osoby) pre 

zariadenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 

930 28  Okoč. 

 
Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti, ktoré sa vyhodnocujú samostatne: 

 

Časť č.1: Šikmá schodisková plošina  

 

CPV kód: 42416000-5 – výťahy, šikmé výťahy, zdvíhadlá, eskalátory a pohyblivé chodníky 

 

Opis predmetu zákazky pre Časť č.1:  

 

Šikmá schodisková plošina: 

zatriedenie: 

šikmá schodisková plošina ako prepravné zariadenie 

pre osoby s obmedzujúcou schopnosťou pohybu 

alebo pohybujúce sa na invalidnom vozíku 

nosnosť: min 220 kg 

menovitá rýchlosť: 0,06ms-1 

pohon: elektrický, vedený ťažným lanom 

zdvih: cca 1300 mm 

dĺžka dráhy: cca 3000 mm 

počet zastávok: 2 

ovládanie: pomocou tlačidiel na plošine a v koncových staniciach 

povrchová úprava: exteriér 

montáž: na stĺpiky, do schodiskových stupňov 

rozmery podlahy plošiny. 800 x 900 mm 

sklápanie podlahy: mechanické 

príkon: 1,10 kW 

špeciálna výbava: sklopná sedačka 
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Predmet zákazky zahŕňa aj dodávku a montáž vrátane vypracovania technickej dokumentácie 

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, doloženie dokladov (certifikáty, manuály), 

zaškolenie obsluhy  a uvedenie do prevádzky podľa platnej legislatívy. 

 

Požiadavky na predmet zákazky: 

- Uchádzač bude predmet zákazky vykonávať v čase dohodnutom s verejným obstarávateľom 
počas pracovných dní od 07:30 hod. do 15:30 hod., aby k obmedzeniu užívania priestorov 
verejného obstarávateľa prišlo len na nevyhnutný čas. 

- Uchádzač zodpovedá za dodržiavanie zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších zmien a doplnkov ako aj súvisiacich právnych predpisov v oblasti bezpečnosti práce. 

- Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni pri dodržaní parametrov 
zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných technických 
požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. 

- Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. 
musia byť v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 
v znení neskorších zmien a doplnkov. 

- Uchádzač počas realizácie predmetu zákazky zabezpečí čistotu a poriadok na pracovisku. 
Predmet zákazky bude považovaný za splnený po jeho dodaní, t.j. potvrdením preberacieho 
protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky. 

 

Časť č.2: Pásový schodolez  

 

CPV kód: 33196200-2 – prístroje pre invalidných občanov 

 

Opis predmetu zákazky pre Časť č.2:  

 

Pásový schodolez: 

 

zatriedenie: pásový schodolez 

nosnosť: min. 125 kg 

dosah: 
60 poschodí (s 80 kg osobou), po vybití batérie: 4 

poschodia 

min. šírka schodiska: 750 mm 

min. rozmery podesty tvaru L 1100 x 1100 mm 

min. rozmery podestu tvaru U 1100 x 1700 mm 

sklon 70 % - 35 o 

rýchlosť jazdy: 10 schodov / min. 

napájanie nabíjačky: 220 V 

výkon motora: 300 W 

príkon nabíjačky: 80 W 

prevádzková a skladová teplota: -20 o C až 50 o C 

dĺžka podvozku 800 mm 

 

Predmet zákazky zahŕňa aj dopravu na miesto určenia, inštaláciu na mieste plnenia, doloženie 

dokladov (certifikáty, manuály), zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky. 

 

Požiadavky na predmet zákazky: 

- Predmet zákazky bude považovaný za splnený po jeho dodaní, t.j. potvrdením dodacieho listu. 
 

3. Kategória zákazky: zákazka na dodanie tovaru 
 

4. Komplexnosť zákazky: Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo všetky časti 
predmetu zákazky v zmysle Opisu predmetu zákazky a Návrhu na plnenie kritéria. Každá časť 
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predmetu zákazky bude hodnotená samostatne a na každú časť predmetu zákazky bude uzavretá 
samostatná zmluva. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky pre danú časť.  

 

5. Predpokladaná hodnota celej zákazky: 14 105,00 Eur bez DPH v členení: 
 

Časť č. 1: 10 205,00 Eur bez DPH  

Časť č. 2:  3 900,00 Eur bez DPH 

 

6. Miesto dodania, lehota na dodanie predmetu zákazky a termín splnenia zákazky:  
 

Názov objektu Adresa objektu 

Objekt „Administratíva“ (plošina) Časť č. 1  SNP 767/6, 930 28  Okoč 

Objekt „Kaštieľ“ (schodolez) Časť č. 2 Kaštieľska 46, 930 28  Okoč – Opatovský Sokolec 

 

Šikmá schodisková plošina -  Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie 

predmetu zákazky, aby si sami overili potrebný rozsah činností 

a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu 

a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná 

a zohľadňovala celý objem činností potrebných na realizáciu 

predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu 

záujemcu. Obhliadku priestoru realizácie predmetu zákazky pre 

potreby vypracovania ponuky si môžu záujemcovia dohodnúť 

u kontaktnej osoby. 

 

Lehota na dodanie predmetu zákazky je 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmlúv uzatvorených na 

základe výsledku verejného obstarávania. 

Záručná doba je minimálne 24 mesiacov.  

 

7. Spôsob určenia ceny: ponúkaná cena za predmet zákazky bude cena konečná vrátane všetkých 
nákladov uchádzača súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky (doprava, montáž, predpísané 
skúšky, certifikáty, manuály, zaškolenie obsluhy v súlade s platnou legislatívou SR). Uchádzačovi 
nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu 
zákazky.  
Cena predmetu zákazky musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: ako cena bez DPH, 

výška a sadzba DPH a cena vrátane DPH. Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto 

skutočnosť v ponuke upozorní a uvedie cenu bez DPH a sadzbu 0 %. 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších zmien a doplnkov. Cena bude stanovená v mene EUR. 

Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za 

realizáciu predmetu zákazky, a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatiteľ DPH. 

 

8. Typ zmluvy:  
Šikmá schodisková plošina:  Zmluva o dielo podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka na dobu 

určitú – do splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. 

Pásový schodolez:  Kúpna zmluva uzatvorená podľa §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

na dobu určitú – do splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. 

 

9. Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude 
variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia. 
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10. Požiadavky na obsah ponuky a podmienky účasti: 
 

Pre Časť č. 1 Šikmá schodisková plošina  

 

a) Návrh na plnenie kritéria v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy 
Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke. 

 
b) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti: 

- uchádzač musí  spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 

32 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – je oprávnený dodávať 

tovar zodpovedajúci predmetu zákazky.  

 

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača podľa § 32 ods. 

1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch 

obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra. 

 

- uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v  § 

32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní -  nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 

alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu . 

 

Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením čestného vyhlásenia 

podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy 

 
c) Uchádzač predloží doklady (fotokópia) preukazujúce technické vlastnosti ponúkaného produktu 

za účelom overenia splnenia technických požiadaviek na predmet zákazky. 
 

d) Návrh Zmluvy o dielo – Príloha č. 3 tejto výzvy  
Uchádzač nie je oprávnený zásadným spôsobom zasahovať do obchodných podmienok, 

stanovených verejným obstarávateľom. 

Uchádzač doplní údaje vyznačené predtlačou vo vzore zmluvy (podľa svojho návrhu na plnenie 

kritéria). 

Uchádzač predloží do svojej ponuky podpísaný návrh zmluvy v jednom vyhotovení ako súhlas 

s predloženými obchodnými podmienkami. 

 

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. 

Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným 

prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom 

jazyku. 

 

Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača (požaduje sa originál alebo overená fotokópia plnomocenstva). 
 
 
Pre Časť č. 2 Pásový schodolez  

 

a) Návrh na plnenie kritéria v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy 
Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke. 

 
b) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti: 

- uchádzač musí  spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 

32 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – je oprávnený dodávať 

tovar zodpovedajúci predmetu zákazky.  
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Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača podľa § 32 ods. 

1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch 

obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra. 

 

- uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 

ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní -  nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením čestného vyhlásenia 

podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy 

 
c) Uchádzač predloží doklady (fotokópia) preukazujúce technické vlastnosti ponúkaného produktu 

za účelom overenia splnenia technických požiadaviek na predmet zákazky. 
 

d) Návrh Kúpnej zmluvy – Príloha č. 4 tejto výzvy  
 

Uchádzač nie je oprávnený zásadným spôsobom zasahovať do obchodných podmienok, 

stanovených verejným obstarávateľom. 

Uchádzač doplní údaje vyznačené predtlačou vo vzore zmluvy (podľa svojho návrhu na plnenie 

kritéria). 

Uchádzač predloží do svojej ponuky podpísaný návrh zmluvy v jednom vyhotovení ako súhlas 

s predloženými obchodnými podmienkami. 

 

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. 

Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným 

prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom 

jazyku. 

 

Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača (požaduje sa originál alebo overená fotokópia plnomocenstva). 
 

11. Lehota na predkladanie ponúk: do 17.12.2019 do 09:45 hod.  
 

12. Spôsob predloženia ponuky: ponuky a požadované doklady žiadame predložiť písomne poštou 
alebo osobne v zalepenej obálke s heslom: „Šikmá schodisková plošina a pásový schodolez 
DSS Okoč – súťaž NEOTVÁRAŤ“  na adresu: podateľňa Úradu Trnavského samosprávneho kraja, 
Starohájska 10, 917 01 Trnava. 
 

Ponuka musí byť doručená ako originál, t.j. nestačí e-mail (t.j. v prípade, ak bude verejnému 

obstarávateľovi doručený len e-mail a nebude v uvedenej lehote doručený aj originál ponuky, 

nebude sa môcť tento uchádzač zúčastniť vyhodnotenia.  

 

Otváranie obálok je neverejné. 

 

13. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z dotácie schváleného rozpočtu 
TTSK. Na predmet zákazky sa neposkytne preddavok. Úhrada faktúry bude realizovaná 
bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej 
preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční 
objednávateľ po odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky na základe faktúr vystavených 
dodávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúr bude v prípade šikmej schodiskovej plošiny preberací 
protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky podpísaný zodpovednými zástupcami oboch 
zmluvných strán a v prípade pásového schodolezu dodací list podpísaný zodpovednými zástupcami 
oboch zmluvných strán. 
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Zhotoviteľ (predávajúci) sa zaväzuje vystavené faktúry v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF 

zaslať elektronicky na emailovú adresu objednávateľa (kupujúceho) dssokoc@zupa-tt.sk, a to 

bezodkladne po ich vystavení. Zhotoviteľ (predávajúci) sa zaväzuje, že obsah faktúr poslanej poštou 

sa bude zhodovať s faktúrami poslanými v elektronickej podobe na emailovú adresu objednávateľa 

(kupujúceho). Miestom doručenia faktúr v listinnej forme je Domov sociálnych služieb pre deti 

a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec, SNP 767/6, 930 28  Okoč. 

Zmluvy a faktúry podliehajú 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. Zhotoviteľ (predávajúci) 

berie na vedomie povinnosť verejného obstarávateľa zverejniť zmluvy a faktúry vyplývajúce zo zmlúv 

vrátane príloh. 

 

14. Kritérium na hodnotenie ponúk:  
- najnižšia celková cena za celý predmet obstarávania v EUR s DPH 

(každá časť sa vyhodnocuje samostatne, uchádzač vyplní a v ponuke predloží formulár Návrh 

na plnenie kritéria pre danú Časť) 

 

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu za celý predmet 

obstarávania pre príslušnú Časť. O úspešnosti ponuky budú uchádzači informovaní.  

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za danú Časť 

predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovanú 

Časť predmetu zákazky. 

 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude hodnotená. Rovnako aj 

neúplná ponuka (napr. chýbajúci požadovaný doklad) – nebude hodnotená. 

 

15. Doplňujúce informácie: 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 

s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa 

zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje 

právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam 

verejného obstarávateľa. 

 

 

Príloha č.1 Návrh na plnenie kritéria pre Časť č.1 a pre Časť č.2  

Príloha č.2  Čestné vyhlásenie pre Časť č.1 a pre Časť č.2  

Príloha č.3  Návrh zmluvy o dielo  

Príloha č.4  Návrh kúpnej zmluvy  

 

V Okoči dňa 09.12.2019 

 

 

Mgr. Tibor Veres 

riaditeľ 

 

mailto:dssokoc@zupa-tt.sk
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Príloha č.1 

 

 

NÁVRH NA PLNENIE  KRITÉRIA 

pre Časť č. 1 
 

 

Uvedený návrh je pre uchádzača záväzný. Pri uzatváraní zmluvného vzťahu je zapracovaný 

v príslušných článkoch zmluvy. 

 

Názov predmetu zákazky: Šikmá schodisková plošina 

 

Identifikačné údaje uchádzača: 

 

Názov: ..................................................................................... 

Adresa: ..................................................................................... 

IČO: ..................................................................................... 

Kontaktná osoba/ telefón: ..................................................................................... 

E-mailová adresa ...................................................................................... 

 

Názov predmetu obstarávania 

Celková cena 

v eur bez 

DPH 

DPH v eur 
Celková cena 

v eur s DPH 

Šikmá schodisková plošina vrátane montáže 

v súlade s bodom 2. tejto výzvy 
   

 

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie to v ponuke. 

 

 

V ...................................................., dňa ......................... 

 

 

 

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

podpis a pečiatka oprávneného 

zástupcu uchádzača
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Príloha č.1 

 

 

NÁVRH NA PLNENIE  KRITÉRIA 

pre Časť č. 2 
 

 

Uvedený návrh je pre uchádzača záväzný. Pri uzatváraní zmluvného vzťahu je zapracovaný 

v príslušných článkoch zmluvy. 

 

Názov predmetu zákazky: Pásový schodolez 

 

Identifikačné údaje uchádzača: 

 

Názov: ..................................................................................... 

Adresa: ..................................................................................... 

IČO: ..................................................................................... 

Kontaktná osoba/ telefón: ..................................................................................... 

E-mailová adresa ...................................................................................... 

Názov predmetu obstarávania 

Celková cena 

v eur bez 

DPH 

DPH v eur 
Celková cena 

v eur s DPH 

Pásový schodolez v súlade s bodom 2. tejto výzvy    

 

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie to v ponuke. 

 

 

V ...................................................., dňa ......................... 

 

 

 

 

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

podpis a pečiatka oprávneného 

zástupcu uchádzača
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Príloha č. 2 

 

ZÁKAZ ÚČASTI VO VERENOM OBSTARÁVANÍ 
podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

 

 

 

 

Čestné vyhlásenie uchádzača 
podľa §32 ods. 1 písm. f) ZVO (nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

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

pobytu 

 

(Uchádzač, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať v mene 

uchádzača) 

 

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

 

 

 

Verejné obstarávanie (VO): Šikmá schodisková plošina a pásový schodolez DSS Okoč 

 

čestne vyhlasuje, že 

 

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko, titul:  ........................................................... 

Funkcia: ........................................................... 

Podpis: ............................................................ 
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Príloha č. 3 

 

ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená v zmysle ust. §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“) 

 

Zmluvné strany: 

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský 

Sokolec 

Sídlo: SNP 767/6, 930 28  Okoč 

IČO:  00596485 

DIČ:  2021003017 

Konajúci: Mgr. Veres Tibor – riaditeľ zariadenia 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu: SK93 8180 0000 0070 0049 2190 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno/ meno a priezvisko, titul: 

so sídlom: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Registrácia: 

konajúci: 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“) 

 

I. 

Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ na obstaranie 

predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávania zákazky podľa §117 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

II. Predmet zmluvy 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoviť pre objednávateľa riadne 

a včas dielo:  
Šikmú schodiskovú plošinu 

(ďalej len „dielo“). 
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodanie a montáž novej šikmej schodiskovej plošiny v sídle objednávateľa, 
v súlade s cenovou ponukou, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a jej neoddeliteľnú súčasť. 
 

Typové označenie:  

nosnosť:  

menovitá rýchlosť:  
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Typové označenie:  

pohon:  

zdvih:  

dĺžka dráhy:  

počet zastávok:  

ovládanie:  

povrchová úprava:  

montáž:  

rozmery podlahy plošiny.  

sklápanie podlahy:  

príkon:  

špeciálna výbava:  

 
3. Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou uvedenej v Prílohe č. 1 tejto 

zmluvy, vypracovanej zhotoviteľom, podľa pokynov objednávateľa, podľa podmienok tejto zmluvy, 
v súlade s platnými predpismi. 

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe 
technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela a disponuje takými 
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. 

5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela. 
6. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ znáša 

nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas 
realizácie diela spôsobí až do dňa riadneho prevzatia diela objednávateľom podľa bodu VI. tejto 
zmluvy. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje dielo vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú 
cenu za dielo uvedenú v bode IV. tejto zmluvy. 

 

III. Miesto a čas vykonanie diela 
1. Miestom vykonanie diela je: 

 

Názov objektu Adresa objektu 

Objekt „Administratíva“ SNP 767/6, 930 28  Okoč 

 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v termíne do ................. (najneskoršie do 

10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy). 
3. Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na sobotu, 

nedeľu alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na najbližší 
pracovný deň. 

4. Dodržanie termínu plnenia zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa podľa tejto zmluvy.  Každé meškanie, preukázateľné zavinené objednávateľom 
v dôsledku neplnenia povinností vymedzených v bode X. tejto zmluvy, musí zhotoviteľ písomne 
oznámiť objednávateľovi. Na základe tejto skutočnosti sa termín ukončenia diela predĺži o dobu, na 
ktorú bolo potrebné vykonávanie prác prerušiť. 

5. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne 
vykonať a na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať toto dielo objednávateľovi. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať pre zhotoviteľa pracovisko v stave spôsobilom na vykonanie 
diela. 

7. V prípade omeškania pri odovzdaní pracoviska bez zavinenia zhotoviteľa, lehota na ukončenie 
a odovzdanie diela sa predlžuje o dobu trvania omeškania. 

8. Prípadnú zmenu dohodnutého termínu zmluvné strany upravia v písomne vyhotovenom dodatku k 
tejto zmluve očíslovanom poradovým číslom a podpísaným oboma zmluvnými stranami.  
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9. Objednávateľ súhlasí aj s predčasným plnením predmetu diela za predpokladu riadneho splnenia 
dohodnutého rozsahu prác. Predčasné plnenie zo strany zhotoviteľa nemá vplyv na výšku 
dohodnutej ceny.  

 
IV. Cena za dielo 

1. Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške  
Cena bez DPH: .......................... Eur (slovom: .................... eur) 
DPH: .......................... Eur (slovom: .................... eur) 
Cena celkom:  .......................... Eur (slovom: .................... eur) 
alebo 
Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH. 

2. Cena zahŕňa všetky náklady spojené a súvisiace s vykonaním predmetu tejto zmluvy. 
3. Cena uvedená v ods. 1 tohto bodu zmluvy je konečná. 
4. K zmluve je priložená Príloha č. 1 – cenová ponuka, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.  
5. Práce a tovar, ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo nedodá, alebo budú vykonané odchylne od 

dojednaných zmluvných podmienok bez súhlasu objednávateľa, objednávateľ neuhradí a zhotoviteľ 
ich na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu objednávateľa 
neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa. 

6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že 
a) do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, 

noriem, opatrení a úradných podmienok, 
b) pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval tým, že počas doby vykonávania diela nie je 

povolená žiadna zmena cien, 
c) do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné, riadne a odborné 

vykonanie diela, 
d) u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich 

výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky prípadne potrebné  materiály a pod. 
 

V. Spôsob platenia 
1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.  
2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť dohodnutú cenu na základe faktúry vystavenej 

zhotoviteľom so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Cena za dielo sa považuje za 
zaplatenú pripísaním na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

3. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa §71 a nasl. zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo 
bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote 
splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie 
lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

4. Faktúra bude obsahovať okrem náležitostí uvedených v ods. 3 tohto bodu zmluvy aj tieto údaje: 
a) označenie faktúry a jej číslo, 
b) názov  a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, ktorú má byť faktúra zaslaná, IČ pre 

DPH a IČO objednávateľa a zhotoviteľa, 
c) číslo zmluvy alebo názov zmluvy, 
d) označenie banky a číslo účtu na ktorý sa má platiť, 
e) dátum vystavenia, dodania a odoslania faktúry a dátum jej splatnosti, 
f) cena diela, 
g) pečiatku a podpis vystavovateľa. 

5. Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach vrátane príloh. Prílohou faktúry je tiež obojstranne 
potvrdený a podpísaný protokol o prevzatí diela.  

6. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje 
pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. 
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VI. Odovzdanie a prevzatie diela 
1. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela písomne, najmenej 5 dní vopred. 
2. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať pred uplynutím lehoty určenej na jeho vykonanie, 

ak dielo bude vykonané pred uplynutím tejto lehoty. 
3. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany vyhotovia spoločný zápis, z ktorého bude zrejmý stav 

diela v čase jeho prevzatia objednávateľom. 
4. Zhotoviteľ zabezpečí pred uvedením do prevádzky technickú dokumentáciu, certifikáty, manuály, 

zaškolenie personálu a skúšky v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Zhotoviteľ dokončí dielo úspešným komplexným vyskúšaním. Prípravu a vykonanie komplexného 
vyskúšania zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady. 

5. Objednávateľ dielo neprevezme, pokiaľ bude mať vady, z uvedeného dôvodu objednávateľ nie je 
v omeškaní s úhradou faktúry. 

6. Prípadné veci odovzdané k vykonaniu diela objednávateľom zostávajú vo vlastníctve objednávateľa. 
Vykonané dielo prechádza do vlastníctva objednávateľa po jeho zhotovení, komplexnom odskúšaní 
a odovzdaní príslušnej dokumentácie zo strany zhotoviteľa. 

 

 

VII. Záruka a zodpovednosť za vady diela 
1. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe pre dielo v trvaní ..... mesiacov odo dňa odovzdania 

diela (minimálne 24 mesiacov). 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodávka a montáž, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, budú vykonané 

podľa podmienok tejto zmluvy. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky materiály a vykonané práce musia mať kvalitu stanovenú 

v platných právnych predpisoch a/ alebo v technických normách. 
4. Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady diela uplatniť písomnú alebo elektronickú 

reklamáciu vady vykonaných prác. 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie na svoje 

náklady. 
6. Ďalšie vzťahy zmluvných strán, týkajúce sa záruky za tovar, vád tovaru a nárokov z nich 

vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 

VIII. Sankcie a zodpovednosť za škodu 
1. Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane v dôsledku 

porušenia jej povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej 

strane, má druhá zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 
3. Náhrada škody sa riadi ustanoveniami §373 a nasl. Obchodného zákonníka. 
4. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela, je 

objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % celkovej zmluvnej ceny za každý 
začatý deň omeškania. 

5. V prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania s uhradením faktúry vystavenej zhotoviteľom 
v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej 
sumy a to za každý deň omeškania. 

 

IX. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže byť skončená: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy, 

2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch: 
a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať pracovisko, 
b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní v súlade s touto zmluvou, 
c) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu, 
d) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná, 
e) z dôvodu nedodržania kvality práce, neschopnosti, 
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f) z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám objednávateľa 
dojednaných v zmluve. 

3. Za podstatné porušenie zmluvy na strane objednávateľa sa považuje omeškanie objednávateľa 
s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy dlhšie ako 30 dní, avšak 
len v prípade, ak zhotoviteľ objednávateľa písomne upozornil na neuhradenie faktúry a poskytol mu 
minimálne 30 dňovú lehotu na dodatočnú úhradu faktúry. 

4. Pri porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení 
zmluvy dozvedeli. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomne oznámené druhej zmluvnej strane, 
s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia nastávajú ku 
dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

 
 

X. Povinnosti zhotoviteľa a spolupôsobenie objednávateľa 
1. Zhotoviteľ môže na dielo nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva 

potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne 
vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi. 

2. Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu 
zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov 
pred ich prevzatím, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady 
tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými 
podmienkami a nariadeniami objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy 
vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v SR. Zhotoviteľ použije pre dielo len 
výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii diela bola pri bežnej údržbe 
zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické 
požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku 
a úspora energie, za čo zodpovedá. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť 
ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. 

4. Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, 
likvidácia, vyrovnanie, takýto návrh ani nebol podaný, resp. pre nedostatok majetku zamietnutý. 

5. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi prístup do všetkých priestorov, v ktorých sa má zhotoviť dielo 
a umožní mu po dobu plnenia nerušene vykonávať práce, vymedzené v predmete tejto zmluvy, na 
základe vzájomnej dohody poverených zamestnancov oboch zmluvných strán. 

6. Objednávateľ zabezpečí v určenom mieste prípojku elektrickej energie. Objednávateľ zabezpečí 
k prípojkám revíznu správu. 

 
XI. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. a zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

2. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomne číslovanými dodatkami so 
súhlasom oboch zmluvných strán. 

3. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, každá zo 
zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane v opačnom prípade 
sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne. 

4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia podmienkami a dojednaniami upravenými v tejto 
zmluve ako aj príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných v SR. 

5. Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej dohode 
zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy 
a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných  strán. 

6. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom 
vyhotovení a jeden exemplár bude prílohou dokumentácie VO. 
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7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju 
slobodne a vážne, nie v tiesni ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 
V ……………… dňa …………………….. 
 
 
Zhotoviteľ 
 
 

.............................................. 
vlastnoručný podpis 

 

 
V Okoči, dňa …………………………… 
 
 
Objednávateľ  
 
 

..................................................... 
vlastnoručný podpis 
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Príloha č. 4 

 

KÚPNA ZMLUVA 
uzatvorená v zmysle ust. §409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

zmien a doplnkov (ďalej len „zmluva“) 

 

Zmluvné strany: 

 

Kupujúci: 

Obchodné meno: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský 

Sokolec 

Sídlo: SNP 767/6, 930 28  Okoč 

IČO:  00596485 

DIČ:  2021003017 

Konajúci: Mgr. Veres Tibor – riaditeľ zariadenia 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu: SK93 8180 0000 0070 0049 2190 

(ďalej ako „kupujúci“) 

 

Predávajúci: 

Obchodné meno/ meno a priezvisko, titul: 

so sídlom: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

Registrácia: 

konajúci: 

(ďalej ako „predávajúci“) 

(ďalej kupujúci a predávajúci spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

I. 

Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci na obstaranie predmetu 

tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávania zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

II. Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je dodanie schodolezu na prepravu osôb na invalidnom vozíku vrátane 

dopravy, inštalácie a zaškolenia obsluhy (ďalej len „predmet kúpy“) do miesta dodania predmetu 
kúpy uvedeného v bode III. tejto zmluvy v súlade s cenovou ponukou, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto 
zmluvy a jej neoddeliteľnú súčasť.  
 

Typové označenie:  

nosnosť:  

dosah:  

min. šírka schodiska:  

min. rozmery podesty tvaru L  

min. rozmery podestu tvaru U  
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Typové označenie:  

sklon  

rýchlosť jazdy:  

napájanie nabíjačky:  

výkon motora:  

príkon nabíjačky:  

prevádzková a skladová teplota:  

dĺžka podvozku  

 
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy v rozsahu uvedenom v ods. 1 tohto bodu 

zmluvy a kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu IV. ods. 2 
tejto zmluvy. 
 

III. Miesto a čas plnenia 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy do ...... pracovných dní odo dňa, v ktorom nadobudne 

účinnosť táto zmluva (najneskoršie do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy). Zmluvný termín je 
termín najneskoršie prípustný a neprekročiteľný s výnimkou zásahov spôsobených vis major. 

2. Miestom dodania predmetu kúpy je:  
 

Názov objektu Adresa objektu 

Objekt „Kaštieľ“ Kaštieľska 46, 930 28  Okoč 

 
IV. Cena 

1. Kúpna cena za dodávku predmetu kúpy v rozsahu podľa bodu II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. 

2. Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov. 
3. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa bodu II. tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne: 

Cena bez DPH: .......................... Eur (slovom: .................... eur) 
DPH: .......................... Eur (slovom: .................... eur) 
Cena celkom:  .......................... Eur (slovom: .................... eur) 
alebo  
Predávajúci nie je platiteľom DPH. 

4. V kúpnej cene sú zakalkulované všetky cenotvorné kalkulačné položky vrátane dopravných 
nákladov, inštalácie, zaškolenia personálu. 

5. Cena uvedená v ods. 3 tohto bodu zmluvy je konečná. 
 

V. Spôsob platenia 
1. Kupujúci neposkytne predávajúcemu žiadny preddavok.  
2. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením svojho záväzku voči 

kupujúcemu. Okamihom zdaniteľného plnenia je okamih potvrdenia prevzatia predmetu kúpy na 
dodacom liste. 

3. Kúpnu cenu za dodanie predmetu kúpy uhradí kupujúci predávajúcemu na základe faktúry 
vystavenej predávajúcim bezhotovostne na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

4. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu uhradiť dohodnutú cenu pozadu na základe faktúry vystavenej 
predávajúcim so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Cena za predmet kúpy sa považuje 
za zaplatenú pripísaním na bankový účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

5. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa §71 a nasl. zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo 
bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu v lehote 
splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie 
lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
kupujúcemu. 

6. Faktúra bude obsahovať okrem náležitostí uvedených v ods. 5 tohto bodu zmluvy aj tieto údaje: 
a) označenie faktúry a jej číslo, 
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b) názov  a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, ktorú má byť faktúra zaslaná, IČ pre 
DPH a IČO objednávateľa a zhotoviteľa, 

c) číslo zmluvy alebo názov zmluvy, 
d) označenie banky a číslo účtu na ktorý sa má platiť, 
e) dátum vystavenia, dodania a odoslania faktúry a dátum jej splatnosti, 
f) cena tovaru, 
g) pečiatku a podpis vystavovateľa. 

7. Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach vrátane príloh. Príloha k faktúre je dodací list 
potvrdený kupujúcim. 

8. Predávajúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho postúpiť svoje 
pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. 

 

 

VI. Záruka a zodpovednosť za vady 
1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa bodu I. tejto zmluvy má v čase prevzatia 

zmluvne dohodnuté vlastnosti a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho 
využitia. 

2. Predávajúci poskytuje na predmet kúpy záruku po dobu 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia 
kupujúcim. 

3. Za vady, ktoré vznikli resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy, ak boli 
spôsobené používaním predmetu kúpy v rozpore s návodom na obsluhu dodaným výrobcom resp. 
nevhodnými prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci. 

4. Predávajúci na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe. Termín odstránenia vád sa 
dohodne písomnou formou. V prípade, že zmluvné strany nedosiahnu dohodu v zmysle 
predchádzajúcej vety, je kupujúci oprávnený stanoviť primeraný termín na odstránenie vád.  

5. Ak sa preukáže, že vada je neodstrániteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať náhradný predmet 
plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu vyhotoveného a podpísaného zmluvnými 
stranami. 

6. Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu kúpy uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomnou alebo elektronickou formou.  

7. Ďalšie vzťahy zmluvných strán, týkajúce sa záruky za tovar, vád tovaru a nárokov z nich 
vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

8. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre 
riadne plnenie svojich povinností v zmysle tejto zmluvy.  

9. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za škodu, ktorú mu spôsobí porušením povinností vyplývajúcich 
mu z tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov.  

 
VII. Nadobudnutie vlastníckeho práva 

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu kúpy jeho dodaním. Týmto okamihom naňho 
prechádza aj nebezpečenstvo škody k predmetu kúpy, len v prípade ak predávajúci preukáže, že 
vada bola spôsobená kupujúcim. 

2. Predávajúci je povinný odoslanie predmetu kúpy oznámiť minimálne 24 hodín pred skutočným 
dátumom dodania predmetu kúpy zodpovednej osobe kupujúceho: Ing. Eva Kázmérová, 
031/5558102, e-mail: kazmerova.eva@zupa-tt.sk .  

 
VIII. Sankcie a zodpovednosť za škodu 

1. Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane v dôsledku 
porušenia jej povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej 
strane, má druhá zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 

3. Náhrada škody sa riadi ustanoveniami §373 a nasl. Obchodného zákonníka. 
4. V prípade omeškania predávajúceho s riadnym a včasným dodaním predmetu kúpy, je kupujúci 

oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z kúpnej ceny predmetu kúpy za každý začatý 
deň omeškania. 

mailto:kazmerova.eva@zupa-tt.sk
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5. V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania s uhradením faktúry vystavenej predávajúcim 
v súlade s touto zmluvou, je predávajúci oprávnený uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,02 % 
z dlžnej sumy a to za každý deň omeškania. 

 

IX. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže byť skončená: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy. 

2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch: 
a) predávajúci koná v rozpore s touto zmluvou a/ alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi 

a na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote 
neodstráni. 

3. Za podstatné porušenie zmluvy na strane predávajúceho sa považuje omeškanie kupujúceho 
s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy dlhšie ako 30 dní, avšak 
len v prípade, ak predávajúci kupujúceho písomne upozornil na neuhradenie faktúry a poskytol mu 
minimálne 30 dňovú lehotu na dodatočnú úhradu faktúry. 

4. Pri porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení 
zmluvy dozvedeli. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomne oznámené druhej zmluvnej strane, 
s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia nastávajú ku 
dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

 
X. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. a zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

2. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomne číslovanými dodatkami so 
súhlasom oboch zmluvných strán. 

3. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, každá zo 
zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane v opačnom prípade 
sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne. 

4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia podmienkami a dojednaniami upravenými v tejto 
zmluve ako aj príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných v SR. 

5. Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej dohode 
zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy 
a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných  strán. 

6. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom 
vyhotovení a jeden exemplár bude prílohou dokumentácie VO. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju 
slobodne a vážne, nie v tiesni ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
V ………………, dňa …………………….. 
 
 
Predávajúci 
 
 

.............................................. 
vlastnoručný podpis 

 
 
 
 

 
 
V Okoči, dňa …………………………… 
 
 
Kupujúci 
 
 

..................................................... 
vlastnoručný podpis 

 

 


