Obec Svodín
VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky 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. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
A.
Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) - OBEC
Názov obce: Svodín
Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR
Adresa sídla obce: 943 54 Svodín, Hlavná 1117/1
IČO: 00309281
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa: www.svodin.sk
Štatutárny zástupca: Gabriel Vígh, starosta obce
Telefonický kontakt: + 421 (0)36 75 94 101
Email: svodin@svodin.sk
B.
Kontaktné miesto pre verejné obstarávanie: AMIRE s.r.o., 934 01 Levice, Južná 3079/18, IČO: 50 354 540
Osoba poverená realizáciou verejného obstarávania: Ing. Amália Bubáková
Telefonický kontakt: + 421 914 201 483
Email: obstaravanie.amire@gmail.com
II. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky: Dodávka veľkostanu pre obec Svodín v rámci projektu s názvom: „CULTPLAY“
Hlavný kód CPV: 39522530-1 Slovník VO: Stany
39522100-8
Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty
42414310-7
Mobilné zdvižné rámy/rámové konštrukcie
44423230-2
Ľahké schodíky/nášľapné plošinky
Doplň. kód CPV: 45262400-5 Slovník VO: Montáž oceľových konštrukcií
45223110-0
Inštalácia kovových konštrukcií
60000000-8
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh zákazky: Tovary ( nie bežne dostupné)
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti
Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka veľkostanu a mobilného pódia
s príslušenstvom vrátane dopravy, montáže, inštalácie a uvedenia do plnohodnotnej funkčnosti požadovaného
tovaru. Zákazka bude realizovaná pre projekt CULTPLAY, v ktorom obec Svodín vystupuje ako partner projektu
CULTPLAY v rámci výzvy Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020.
Kód výzvy:

SKHU/1601

Kód projektu:

SKHU/1601/1.1/209

Názov projektu:

CULTPLAY

Prioritná os:

1. Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Program:

Program spolupráce Interreg V-A – Slovenská republika Maďarsko

RO/NO:

Úrad vlády Maďarska/Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Lehota trvania zákazky: maximálne 14 kalendárnych dní odo dňa účinnosti Zmluvy
Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: Obec Svodín
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Zdroj financovania: zo zdrojov NFP príslušného programu INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 20142020 a čiastočne vlastných rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa
Spôsob záväzku: Kúpna zmluva
Platobné podmienky: Verejný obstarávateľ realizuje úhradu bezhotovostným platobným stykom na základe
riadne vystavenej faktúry so splatnosťou 14 dní po protokolárnom odovzdaní predmetu zákazky. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavky na predmet zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky: 16 806,66 Eur bez DPH, ktorá bola stanovená prieskumom trhu
Termín obhliadky: Neaplikuje sa
III. PODMIENKY ÚČASTI – UPLATŇUJÚ SA
1. Preukazovanie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) ZVO vo vzťahu k predmetu zákazky, viď bližšie článok VI. tejto výzvy.
IV. POSTUP VYKONANIA PRIESKUMU TRHU
1. Prieskum trhu v zmysle opisu predmetu zákazky, zabezpečí obec Svodín zverejnením výzvy dňa 18.06.2018
na domovskej stránke obce a zaslaním výzvy na predkladanie cenových ponúk a to min. 3 záujemcom
elektronicky/emailom dňa 18.06.2018, aby zabezpečil objektívne posúdenie a primerané vynaloženie nákladov
na obstaranie zákazky. Oslovení záujemcovia sú povinní zaslať emailom písomné potvrdenie o prijatí výzvy
emailom a oboznámiť verejného obstarávateľa o tejto skutočnosti.
2. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a pri dodržaní minimálneho počtu predložených cenových ponúk,
ktoré sú predmetom zákazky, posúdi obsah a náležitosti ponúk a vyhodnotí návrhy uchádzačov – celkovú výšku
za dodávku požadovaných služieb, vyjadrenú v mene EUR s DPH, ktorej výsledkom bude kúpna zmluva
v predmete zákazky, ktorá je prílohou č. 3 tejto výzvy.
3. Verejný obstarávateľ určí poradie uchádzačov a označí úspešného a neúspešných uchádzačov, spracuje
dokument, ktorý je výsledkom verejného obstarávania - záznam z prieskumu trhu pre zadávanie zákaziek podľa
§ 117 ZVO č. 343/2015.
4. Po spracovaní záznamu verejný obstarávateľ informuje uchádzačov o výsledku vyhodnotenia pre zadávanie
zákazky a vyzve úspešného uchádzača k doplneniu a predloženiu kúpnej zmluvy v predmete zákazky.
V. INFORMÁCIE PRE ZÁUJEMCOV

Možnosť predloženia cenovej ponuky: Iba na celý predmet zákazky
Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša v plnej miere
záujemca bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi
Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku resp. českom jazyku
Lehota na predkladanie cenových ponúk v prieskume trhu: do 26.06.2017 Čas: do 15:00 hod. miestneho času
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
1. Cenové ponuky musia byť doručené nasledovne:
 elektronicky/emailom na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode I.B tejto výzvy v predpísanom
formáte pdf., email kontaktného miesta: obstaravanie.amire@gmail.com
alebo
 doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa:
Obecný úrad Svodín, 943 54 Svodín, Hlavná 1117/1. Osobné prevzatie cenovej ponuky potvrdzuje
verejný obstarávateľ.
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2. Označenie obálky
Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke. Obálka návrhu
musí obsahovať nasledovné údaje:





adresa verejného obstarávateľa : Obec Svodín, 943 54 Svodín, Hlavná 1117/1
obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača: …………………………
označenie: „Verejné obstarávanie – neotvárať “
označenie heslom: „CULTPLAY“

VI. OBSAH PONUKY
Obsahom ponuky musia byť doklady, ktorými uchádzači preukazujú splnenie podmienok účasti uvedené v bode
1. vlastný návrh predmetu zákazky podľa bodu 2. a návrh na plnenie kritéria uvedený v bode 3. tohto článku VI.
DOKLADY PREUKAZUJÚCE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI PODĽA § 32 ods. 1 ZÁKONA
1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
2. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 písm. e)
- doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej
republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených
v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov
platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo
územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným
pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa
predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
Uchádzač:
a) pri elektronickom predkladaní cenovej ponuky uchádzač uvedie elektronický prístup na stránku ORSR
( obchodný register), ZRSR ( živnostenský register) alebo iný web v prípade ďalšieho registra podľa pokynov
v prílohe č. 1. pre overenie IČO uchádzača, alebo predloží naskenovaný doklad vo formáte pdf.
b) v prípade doručenia cenovej ponuky poštovou zásielkou, kuriérom prípadne osobne, uchádzač predkladá
fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať či vykonávať činnosť v predmete zákazky v listinnej podobe ako
neoverenú fotokópiu.
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
2. Vyplnený formulár – požiadavky na technickú špecifikáciu predmetu zákazky, podpísaný
uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou, pričom nevyplnený formulár opisu
PZ je prílohou č.1 tejto výzvy.
a) Pri elektronickom predkladaní cenovej ponuky uchádzač predloží vyplnenú prílohu č. 1 vo formáte pdf.
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b) V prípade doručenia cenovej ponuky poštovou zásielkou, kuriérom prípadne osobne, uchádzač predkladá
prílohu č. 1 v listinnej podobe ako originál.
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
3. Vyplnený formulár - Nacenený návrh na plnenie kritéria v písomnej forme,
podpísaný
uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou. Celkový návrh na plnenie kritéria je
nacenený štruktúrovaný rozpočet, pričom nenacenený štruktúrovaný rozpočet je prílohou č. 2 tejto výzvy.
a) Pri elektronickom predkladaní cenovej ponuky uchádzač predloží vyplnenú prílohu č. 2 vo formáte pdf.
b) V prípade doručenia cenovej ponuky poštovou zásielkou, kuriérom prípadne osobne, uchádzač predkladá
prílohu č. 2 v listinnej podobe ako originál.
VII. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: uchádzačom predložený návrh na plnenie kritéria je celková cena, ktorá je
v štruktúrovanom rozpočte ceny predmetu zákazky a zároveň najnižšia cena v rámci predložených cenových
ponúk, vyjadrená v Eur s DPH. Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z.
v celkovej výške v Eur bez DPH, výška a sadzba DPH v Eur a celková cena v Eur s DPH. Najnižšia cena vyjadrená
v Eur s DPH pri splnení podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa je podkladom pre stanovenie
výsledku verejného obstarávania.
VIII. PODMIENKY ZRUŠENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
1. Cenové ponuky neboli predložené v min. požadovanom počte – 2 uchádzačov.
2. Ani jedna cenová ponuka nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na základe návrhu plnenia
kritéria – presahujú stanovenú výšku PHZ.
3. Ani jeden z uchádzačov, ktorí predložili ponuky nesplnil podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa
podľa bodov článku VI. tejto výzvy.
4. Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka zadávaná a výzva zverejnená.

Vypracovala:

…………………………....................………….............
Ing. Amália Bubáková
Poverená na úkony vo verejnom obstarávaní

Za obec Svodín schválil, s obsahom súhlasil a podpísal v osobe štatutárneho zástupcu:

.......................................................................
Gabriel Vígh
Starosta obce Svodín
Dátum spracovania: 18.06.2018
Príloha č.1: Formulár opis predmetu zákazky- nevyplnený
Príloha č.2: Formulár návrhu na plnenia kritéria - nenacenený
Príloha č.3: Návrh kúpnej zmluvy
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Príloha č.1

Požiadavky na technickú špecifikáciu predmetu zákazky

Požadovaná hodnota
( áno)

Opis minimálnych technických parametrov

Dodávka veľkostanu pre obec Svodín vrátane príslušenstva
A. Technická špecifikácia konštrukcie veľkostanu v počte 1 ks

1

Konštrukcia velkostanu: sedlová strecha a zvislé steny

áno

2

Rozpätie (šírka) veľkostanu

9m

3

Dĺžka veľkostanu

7m

4

Bočná výška veľkostanu

3,5 m

5

Podchodná výška

3,1 m

6

Výška v hrebeni

7

Sklon strechy pod uhlom

8

Nosný profil: Al profil - obdĺžnik s dvomi drážkami, úprava
elox alebo ekvivalentná metóda úpravy

9

Nosné spoje: oceľové, úprava zinok alebo ekvivalent

cca 5,3 m
22°

10 Konštrukčné spoje: čapy, závlačky

70 x 130 mm
áno
áno

11

Zavetrovanie konštrukcie: tyčové kríže a laná nezasahujúce
mimo konštrukcie

áno

12

Vnútorná časť konštrukcie: bez podpier, celý priestor je
úplne voľný

áno

Skracovanie a predlžovanie konštrukcie aj s opláštením:
13 modulárne po 3,5 m

áno
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Ponúkaná hodnota
(áno/nie alebo uviesť)
*povinný údaj
(doplní dodávateľ)

Obec Svodín
14 Predné čelo bez voľnej konštrukcie a plachiet

áno

15 Najdlhší diel konštrukcie: krov

do 5,5 m

16 Montáž: vykonávanie ručne bez zdvíhacej techniky
17 Čas montáže

áno
max. 2 hod. pre 5 osôb

18 Kotvenie: oceľové klince s dĺžkou

max. 50 cm

19 Zaťaženie vetrom

min. od 70 km/h
max. do 85 km/h

20 Celková hmotnosť

max. do 550 kg

B. Technická špecifikácia opláštenia veľkostanu v počte 1 súbor:
Kompletné opláštenie musí obsahovať:
4 ks bočná plachta
21 2 ks čelná plachta
1 ks strešný štít
2 ks strešná plachta
22

áno

Technická textília: 100 % PES nánosovanou PVC alebo
ekvivalent

min. 650 g/m2
max. 700 g/m2

23 Gramáž textílie
24

Obojstranne lakovaný, vodovzdorný, samozhasitelný, svetlo
priepustná, odolný proti UV

25 Pevnosť v ťahu

áno
min. 2500N/5 cm
min. od – 35°C
max. do + 80°C

26 Teplotná odolnosť
27

áno

Horľavosť: materiál DIN 4102B1, znížená trieda B-s2, d0
podľa normy EN 13501-1

28 Celková hmotnosť

áno
max. 230 kg

29 Farba opláštenia: Biela

áno

30 Fóliové okná, vetracia a cloniaca sieť na bočnom opláštení

áno

C. Technická špecifikácia pre príslušenstvo veľkostanu v počte 1 ks – rozdelená vchodová čelná plachta
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31 Posuvné vchodové lišty

áno

32 Posuvné textilné dvere (vráta)

áno

D. Technická špecifikácia pre mobilné pódium v počte 1 ks
33 Výška

min. od 0,6 m
max. do 1 m

34 Dĺžka

min. 8 m

35 Šírka

min. 6 m

36 Podesty

1 x 2 m ( presne)

37 Drážkový Al rám

áno

38 Preglejková tabuľa s protišmykovou úpravou

áno

39 Nastaviteľné teleskopické Al nohy

áno

40 Schody so zábradlím, šírka

max. 1 m

41 Skrutkovací systém bez použitia náradia

áno

42 Nosnosť

min. 750 kg/podesta

E. Technická špecifikácia pre príslušenstvo mobilného pódia v počte 1 ks:
43 Kotvenie: dĺžka klincov

min. 60 cm

Identifikačné údaje uchádzača/názov: ...............................................
Sídlo: ...................................................................................................
IČO: .....................................
Podpis a pečiatka uchádzača v zmysle podpisového vzoru: .........................................................................
Dátum: .................... 2018
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Príloha č. 2

Návrh na plnenie kritéria
Predmet zákazky: Dodávka veľkostanu pre obec Svodín v rámci projektu s názvom: „CULTPLAY“

Predmet zákazky

MJ

Veľkostan vrátane kompletného opláštenia

1 ks

Vchodová rozdelená čelná plachta

1 ks

Mobilné pódium

1 ks

Kotvenie pódia

1 súbor

Montáž

1 súbor

Doprava tovaru a pracovných síl

1 súbor

Celková cena
v Eur bez
DPH/MJ

Celková cena
v Eur bez DPH

DPH
20%

Celková cena spolu za predmet zákazky vrátane všetkých
nákladov ako i zaškolenie personálu, otestovanie funkčnosti,
uvedenie do plnohodnotnej prevádzky

Identifikačné údaje uchádzača/názov: ...............................................
Sídlo: ...................................................................................................
IČO: .....................................
Som/Nie som platcom DPH: ..............................................
Kontaktná osoba: ..............................................................
E-mail: ...............................................................................
Tel. kontakt: ......................................................................
Podpis a pečiatka uchádzača v zmysle podpisového vzoru: .........................................................................

Dátum: .................... 2018
„CULTPLAY“
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v Eur s DPH
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Príloha č. 3

KÚPNA ZMLUVA
Dodávka veľkostanu pre obec Svodín v rámci projektu s názvom: „CULTPLAY“
č. ....../2018
uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany
Kupujúci:
Zapísaná/registrovaná:
Zastúpená:
Adresa sídla:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón/ fax:
Krajina:
Internetová adresa:

Obec Svodín
v registri organizácii Štatistického úradu SR
Gabrielom Víghom, starostom obce
Svodín, Hlavná ulica 1117/1, 943 54 Svodín
00309281
2020412713
Prima banka Slovensko a. s.
SK17 5600 0000 0038 4787 6001
+421 36 7594101
Slovenská republika
http://www.svodin.sk/

Email:

scheuden@svodin.sk
(ďalej v zmluve len „Kupujúci “ v príslušnom gramatickom tvare)

a
Predávajúci
Zapísaný/registrovaný:
Štatutárny zástupca:
Adresa sídla :
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
platcom DPH
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Krajina:
Internetová adresa:
Telefonický kontakt:

uvedie sa ak je platiteľ DPH, ak nie je platiteľom - uvedie sa nie som

ak sa uplatňuje
+ 421

Email:
(ďalej v zmluve len „Predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)
Preambula
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávanie – zadávanie zákazky 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“), ktorej úspešným uchádzačom sa stal Predávajúci. Podkladom
pre uzatvorenie tejto Zmluvy je ponuka predávajúceho ako úspešného uchádzača.
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Kupujúci a predávajúci (ďalej v zmluve aj len „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov,
najmä v súlade s ustanoveniami § 409, uzatvárajú túto kúpnu zmluvu.
Článok I.
Predmet Zmluvy
1.1

Predmetom tejto Zmluvy je: dodávka veľkostanu a mobilného pódia s príslušenstvom vrátane dopravy,
montáže, inštalácie a uvedenia do plnohodnotnej funkčnosti požadovaného tovaru. Zákazka bude
realizovaná pre projekt CULTPLAY, v ktorom obec Svodín vystupuje ako partner projektu CULTPLAY
v rámci výzvy Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020.
Kód výzvy:

SKHU/1601

Kód projektu:

SKHU/1601/1.1/209

Názov projektu:

CULTPLAY

Prioritná os:

1. Príroda a kultúra

Špecifický cieľ:

1.1 Zvýšiť atraktivitu pohraničnej oblasti

Program:

Program spolupráce Interreg V-A – Slovenská republika Maďarsko

RO/NO:

Úrad vlády Maďarska/Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

1.2

Predmet zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ktorým je vlastný návrh plnenia predmetu
zákazky a v cene uvedenej podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, ktorým je nacenený štruktúrovaný rozpočet
ceny predmetu zákazky. Uvedené prílohy č. 1 a 2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

1.3

Predávajúci sa touto Zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet Zmluvy špecifikovaný v prílohách
č. 1 a 2. tejto Zmluvy v plnom rozsahu, bez závad a funkčný na dohodnutom mieste plnenia a odovzdať
mu ho na základe protokolu o odovzdaní predmetu Zmluvy. Prílohou protokolu je aj doklad o zaškolení
obsluhy s podpismi zaškolených pracovníkov na celý predmet Zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje ním
objednaný predmet Zmluvy v množstve, druhu a cene podľa príloh č. 1 a 2 tejto Zmluvy prevziať
a zaplatiť zaň stanovenú kúpnu cenu, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania.

1.4

Súčasťou komplexnej dodávky predmetu Zmluvy vrátane dopravy, montáže, inštalácie, zaškolenia
personálu, otestovania funkčnosti a odovzdania do plnohodnotnej prevádzky bude aj:








záručný list s min. záručnou dobou 24 kalendárnych mesiacov odo dňa odovzdania
platné certifikáty alebo technické listy k tovaru,
protokoly o odovzdaní predmetu Zmluvy a zaškolení obsluhy s podpismi
zaškolených pracovníkov,
manuál v slovenskom alebo českom jazyku,
originál prospektu alebo prospekt s popisom technických parametrov v slovenskom,
resp. českom jazyku ( neoverený preklad),
záručný servis
Článok II.
Kúpna cena a platobné podmienky

2.1

Kúpna cena predmetu Zmluvy špecifikovaná v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy, je stanovená na základe
výsledku verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
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neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a bude zaplatená v mene EUR.
2.2

Cena za dodávku predmetu Zmluvy je ........................ EUR bez DPH,
slovom: .........................................euro,
Som/nie som platcom DPH: ....................................................(vyplniť)
DPH v EUR.................................., slovom:....................................euro,
Cena za dodávku predmetu Zmluvy ................................ EUR s DPH,
slovom: ........................................euro.

2.3

V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním predmetu Zmluvy do
miesta dodania, vrátane nákladov na dopravu, montáž inštaláciu, zaškolenia, zaškolenia pracovníkov
Kupujúceho, otestovania funkčnosti a odovzdania do plnohodnotnej funkčnosti.

2.4

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

2.5

Kúpnu cenu za dodaný predmet Zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe riadne
vystavenej faktúry, a to do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Predávajúci je oprávnený vystaviť
faktúru za celý predmet tejto Zmluvy len po riadnom protokolárnom odovzdaní, otestovaní funkčnosti
a odovzdania do plnohodnotnej prevádzky celého predmetu tejto Zmluvy. Predávajúci nie je oprávnený
nárokovať si na zaplatenie žiadnych preddavkov ani iných záloh pred riadnym odovzdaním predmetu
tejto Zmluvy.

2.6

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať
všetky náležitosti daňového dokladu, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu
alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom
doručení kupujúcemu. Za zaplatenie sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov bezhotovostným
platobným stykom na účet Kupujúceho.

2.7

Faktúra bude vystavená v 6 rovnopisoch a musí obsahovať okrem iného aj údaje: názov projektu
„CULTPLAY“ a ITMS kód projektu „SKHU/1601/1.1/209“ názov a položkovitý rozpis tovaru.
Súčasťou faktúry musí byť dodací list, potvrdený čitateľným podpisom zodpovednej osoby Kupujúceho
a otlačkom pečiatky Kupujúceho.

Článok III.
Miesto plnenia a dodacie podmienky
3.1

Miestom plnenia predmetu Zmluvy je: Obec Svodín, Hlavná 1117/1, 943 54 Svodín, Slovenská republika.

3.2

Termín plnenia predmetu Zmluvy na dodávku požadovaného tovaru špecifikovaného v prílohe č.1 a 2
tejto Zmluvy je: maximálne do 14 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.

3.3

Predávajúci je povinný v prípade omeškania s dodaním predmetu Zmluvy z dôvodov mimoriadnych
udalostí požiadať kupujúceho o predĺženie termínu dodania predmetu Zmluvy s uvedením dôvodov,
ktoré bránili predávajúcemu dodať predmet Zmluvy riadne a včas. V takomto prípade Kupujúci schváli
predávajúcemu dodatočnú primeranú lehotu na dodanie predmetu Zmluvy, ak to povaha veci
a okolností skutočne vyžadujú, inak je oprávnený trvať na dodaní predmetu Zmluvy v pôvodne
dohodnutej lehote. Ak nebude predmet Zmluvy zo strany predávajúceho dodaný v lehote dohodnutej
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v tejto Zmluve, resp. ani v dodatočnej lehote schválenej kupujúcim, prípadne v riadne dohodnutej
lehote, ak kupujúci neschváli predávajúcemu dodatočnú lehotu na dodanie predmetu Zmluvy a možno
od predávajúceho spravodlivo požadovať, aby dodal predmet Zmluvy v riadne dohodnutom termíne,
je kupujúci oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a žiadať si od predávajúceho zaplatiť náhradu škody,
ktorá mu tým vznikla.
Článok IV.
Vlastnícke práva k predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody
4.1

Vlastnícke právo k celému predmetu Zmluvy nadobudne Kupujúci zaplatením dohodnutej kúpnej ceny
podľa faktúry vystavenej Predávajúcim na celý predmet Zmluvy.

4.2

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

Článok V.
Reklamácia a zodpovednosť za vady
5.1

Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu predmet Zmluvy v množstve a akosti podľa podmienok tejto
Zmluvy a výsledkov verejného obstarávania. V prípade, že sa tak nestane, má predmet Zmluvy vady.
Vady dodávky je Kupujúci povinný písomne reklamovať u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich
zistení. Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie je nutné uplatniť reklamáciu písomne poštovou
prepravou, faxom, resp. e-mailom najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zistenia vady predmetu
Zmluvy.

5.2

Pri preberaní predmetu Zmluvy je Kupujúci povinný prezrieť tovar čo do množstva a kvality v súlade
s dodacími podmienkami. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať tovar z dôvodu nedodržania
ceny, akosti, štruktúry tovaru.

5.3

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

5.4

V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na odstránenie vady predmetu Zmluvy
Predávajúcim, a to v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa, kedy bolo Predávajúcemu preukázateľne
oznámené, že ním dodaný predmet Zmluvy má vady a to v čo najkratšom technicky možnom čase,
najneskôr však do 30 kalendárnych dní, resp. na nové bezvadné plnenie alebo vrátenie kúpnej ceny, ak
ide o vady, ktoré dodaný predmet Zmluvy robia neupotrebiteľným.

5.5

Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady počas záručnej doby má Kupujúci právo požadovať
a Predávajúci povinnosť odstrániť bezplatne vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.
Kontaktná osoba vo veciach technických: ............................................. ( vyplní sa meno a priezvisko
kontaktnej osoby)
Email:.................................... ( vyplniť služobnú emailovú adresu )
Telefón:................................. ( vyplniť služobné telefónne číslo )
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5.6

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené Kupujúcim neodbornou manipuláciou a mechanickým
poškodením predmetu Zmluvy. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na vady na celý predmet
Zmluvy s dobou minimálne 24 mesiacov, pokiaľ nebude v individuálnych prípadoch dohodnuté s
Kupujúcim inak. Počas 24 mesačnej záruky vykoná Predávajúci min. jednu preventívnu prehliadku
predmetu Zmluvy a/alebo vykoná ich v súlade s podmienkami stanovenými výrobcom.

5.7

V prípade vzniku alebo zistenia závady, ktorá robí predmet Zmluvy neupotrebiteľným alebo funkčne len
čiastočne upotrebiteľným, plynutie záručnej doby sa preruší až do jej úplného odstránenia, ktoré bude
písomne potvrdené Kupujúcim. V prípade, ak bude tovar v záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac
ako 30 kalendárnych dní nepretržite z dôvodu neschopnosti Predávajúceho alebo ním zabezpečenej
alebo poverenej servisnej organizácie odstrániť vadu, Kupujúci bude mať právo penalizovať
Predávajúceho pokutou vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň neprevádzkovania
či nefunkčnosti tovaru počnúc 30 kalendárnym dňom mimo prevádzku. To neplatí v prípade, ak
Predávajúci poskytne po dobu opravy Kupujúcemu náhradný tovar.
Článok VI.
Úroky z omeškania a zmluvné pokuty

6.1

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

6.2

V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením zmluvne dohodnutej kúpnej ceny, má Predávajúci právo
na uplatnenie úroku z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369 Obchodného zákonníka v platnom
znení.
Článok VII.
Zmluvné pokuty a porušenie zmluvy

7.1

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany
Predávajúceho.

7.2

Za podstatné porušenie zmluvy zo strany Predávajúceho sa považuje skutočnosť, ak Predávajúci:
a) požadovaný predmet Zmluvy dodal v rozpore s podmienkami dojednanými v tejto zmluve,
b) neodstránil vadu/y opakovane napriek písomnej reklamácii Kupujúceho v primeranej dodatočnej
lehote na odstránenie vád,
c) a/alebo neodstránil vadu/y vôbec,
d) bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho previedol všetky alebo niektoré práva alebo
záväzky vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby.

7.3

Za podstatné porušenie zmluvy podľa bodu 7.2 má Kupujúci nárok na odškodné vo výške 50 % ceny
predmetu Zmluvy.

Článok VIII.
Osobitné dojednania vyplývajúce z povahy zdroja financovania z fondov Európskeho spoločenstva
8.1

Predávajúci a Kupujúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou predmetu
Zmluvy a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly/auditu orgánu/ov oprávnenému/ných vykonávať
kontrolu a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného
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finančného príspevku (ďalej len „NFP“), ak bude žiadosť o NFP schválená a príslušná Zmluva o NFP bude
uzatvorená medzi Kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku s príslušným
riadiacim orgánom SR („RO/NO“), za účelom financovania predmetného tovaru a to zo strany
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä
zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy
o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také
zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Za strpenie výkonu
kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží Predávajúcemu žiadna odplata,
náhrada ani iné plnenie.
8.2

Predávajúci je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia predmetu Zmluvy na základe
požiadavky Kupujúceho alebo oprávneného orgánu a nimi poverených subjektov a osôb, dodať
podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za účelom doloženia požadovaných podkladov
pre výkon kontroly podľa tohto bodu Zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených
s preukazovaním realizácie dodávky predmetu Zmluvy je oprávnený požadovať tieto podklady
aj Kupujúci.

8.3

Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov zo strany
Predávajúceho sa bude považovať za závažné porušenie tejto Zmluvy. V prípade vzniku škody
v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a nedodania požadovaných podkladov
zo strany Predávajúceho, je povinný Predávajúci túto škodu nahradiť v plnej miere. Povinnosť strpieť
kontrolu sa ustanovuje po dobu upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch projektov
zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2014-2020.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1

Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné vykonať len písomnými očíslovanými dodatkami
k Zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami. Zmenu tejto Zmluvy je možné urobiť iba v súlade
so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení.

9.2

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy ak Predávajúci nebol v čase uzavretia Zmluvy zapísaný
v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

9.3

Vzájomné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi platnými
v Slovenskej republike.

9.4

Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom Predávajúci obdrží
dva rovnopisy a Kupujúci obdrží štyri rovnopisy.

9.5

Táto Zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom
jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle
Kupujúceho..
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9.6

Predávajúci súhlasí so zverejnením uzavretej Zmluvy a relevantných informácii v zmysle zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii, nakoľko je Kupujúci verejný obstarávateľ a je povinný zverejňovať
informácie, ktorých predmet je financovaný z verejných financií. Tento súhlas udeľuje v Zmluve
bez akýchkoľvek výhrad a časových obmedzení.

Vo Svodíne, dňa:...................................

V/vo ..................... dňa :....................

Kupujúci:

Predávajúci :

....................................................................
Gabriel Vígh
Starosta obce Svodín

..................................................................
Podpis predávajúceho

Prílohy tejto Zmluvy:
Príloha č. 1: vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača podložený originálnym prospektovým
materiálom výrobcu v pôvodnom jazyku s neovereným prekladom do slovenského alebo českého jazyka,
Príloha č. 2: návrh na plnenie kritéria na predmet zmluvy uchádzača – štr. rozpočet ceny tovaru,
Príloha č. 4: aktuálny výpis z ORSR/ZRSR alebo iný doklad z iného príslušného registra v SR, inej krajiny
v rámci EÚ,
Príloha č.5: Dodací list originál s certifikátom/mi, resp. vyhlásenie o zhode na výrobok, bude prílohou po
odovzdaní tovaru.
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