Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
A.
Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) - OBEC
Názov obce: Mesto Šaštín – Štráže
Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR
Adresa sídla obce: 908 41 Šaštín-Stráže, Alej 549
IČO: 00310069
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa: https://www.mestosastinstraze.sk/
Štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Suchánek
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Gabriela Baďurová
Telefonický kontakt: + 421 34 6987424
Email: badurova@mestosastinstraze.sk
Kontaktná osoba vo veciach obhliadky: Alena Poláková
Tel. kontakt: + 421 34 6987417
Email: sekretariat@mestosastinstraze.sk
Ďalšie informácie možno získať u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie.
B.
Kontaktné miesto pre verejné obstarávanie: AMIRE s.r.o., 934 01 Levice, Južná 3079/18, IČO: 50 354 540
Zastúpená: Mgr. Rebeka Zelenyáková
Tel. kontakt: + 421 902 838 600
Email: obstaravanie.amire@gmail.com
II. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky: Výmena okien a dverí v MŠ
CPV: 44221000-5 Slovník VO: Okná, dvere a súvisiace prvky
CPV: 45421100-5 Slovník VO: Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
CPV: 60000000-8 Slovník VO: Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh zákazky: Tovary
Doplňujúci predmet zákazky: Práce, Služby
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti
Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka okien a dverí do budovy materskej školy, ktorá
bude zahŕňať montáž, osadenie, dopravu a odovzdanie do plnohodnotnej funkčnosti a užívania.
Lehota trvania zákazky: max. do 8 kalendárnych týždňov odo dňa účinnosti Kúpnej zmluvy.
Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Šaštín – Stráže
Zdroj financovania: z vlastných rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa vyčlenených na tento účel.
Spôsob záväzku: Kúpna zmluva, ktorá je prílohou č. 5 tejto výzvy.
Platobné podmienky: Verejný obstarávateľ realizuje úhradu bezhotovostným platobným stykom na základe
riadne vystavenej faktúry so splatnosťou 14 kalendárnych dní. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky
na predmet zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ stanovil PHZ priemerom na základe prieskumu trhu
v rámci predloženia predbežných cenových ponúk vo výške: 15 905,44 Eur bez DPH. Záznam z určenia PHZ
je prílohou dokumentácie verejného obstarávania.
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Termín obhliadky: individuálne po dohode na kontaktnom mieste v bode I.A., verejný obstarávateľ odporúča
vykonanie obhliadky.
Poznámka: V prípade ak sa v opise predmetu zákazky alebo inej sprievodnej dokumentácii nachádzajú konkrétne
názvy výrobkov, výrobných postupov, obchodných označení, patentov, typov, oblasti alebo miesta pôvodu alebo
výroby, uchádzač/záujemca je oprávnený v súlade s § 42 ods. 3 ZVO, oceniť a dodať aj ekvivalent požadovaného
výrobku, ktorý však musí spĺňať minimálne požadované technické parametre, funkciu a účel.
III. PREDPOKLADANÝ POSTUP
V súvislosti s obstarávaním postupuje verejný obstarávateľ nasledovne:
1. Cenový prieskum na dodávku požadovaných tovarov, ktoré sú predmetom zákazky zabezpečí verejný
obstarávateľ zverejnením výzvy na domovskej stránke mesta a zároveň zaslaním výzvy na predloženie ponúk
dňa 11.10.2019, a to min. 3 záujemcom/dodávateľom požadovaného predmetu zákazky elektronickou
formou/emailom, aby zabezpečil objektívne posúdenie a primerané vynaloženie nákladov na obstaranie
zákazky.
2. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ posúdi obsah a náležitosti ponúk a vyhodnotí
návrhy uchádzačov – celkovú výšku za dodávku požadovaného predmetu zákazky, vyjadrenú v mene EUR s DPH,
ktorej výsledkom bude Zmluva v predmete zákazky. Verejný obstarávateľ určí poradie uchádzačov a označí
úspešného uchádzača a neúspešných uchádzačov, následne spracuje dokument, ktorý je výsledkom verejného
obstarávania - záznamom z prieskumu trhu pre zadávanie zákaziek podľa § 117 ZVO č. 343/2015.
3. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov o výsledku vyhodnotenia pre zadávanie zákazky a vyzve úspešného
uchádzača k podpisu Kúpnej Zmluvy.
4. V prípade, že úspešný uchádzač odmietne podpísať zmluvu, verejný obstarávateľ vyzve k podpisu zmluvy
uchádzača, ktorý sa umiestnil ako 2 v poradí v zmysle vyhodnotenia ponúk. V prípade, že uchádzač, ktorý
sa umiestnil ako 2 v poradí odmietne podpísať zmluvu, verejný obstarávateľ vyzve k podpisu zmluvy uchádzača,
ktorý sa umiestnil ako 3 v poradí v zmysle vyhodnotenia ponúk.
Upozornenie: Návrh zmluvy uchádzači nepredkladajú do ponuky. Zmluvu predloží iba úspešný uchádzač
po jeho vyzvaní!
IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Možnosť predloženia cenovej ponuky: Iba na celý predmet zákazky
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku
Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 21.10.2019.
Spôsob zasielania výzvy: Výzva na predloženie cenových ponúk sa zasiela elektronickým spôsobom
z kontaktného miesta uvedenom v bode I.B v tejto výzve dňa 11.10.2019.
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.
Osobné prevzatie cenovej ponuky potvrdzuje verejný obstarávateľ v sídle.
2. Označenie obálky
Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke. Obálka návrhu musí
obsahovať nasledovné údaje:
„Výmena okien a dverí v MŠ“
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adresa verejného obstarávateľa
obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača
označenie : „Verejné obstarávanie – neotvárať“
označenie heslom: „Výmena okien a dverí v MŠ“

V. OBSAH PONUKY

Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami
a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
Obsahom ponuky musia byť doklady podľa tohto článku V., ktorými sú:


Doklady/informácie na preukazovanie splnenia podmienok účasti v bode 1.



Návrh na plnenie Kritéria uvedený v bode 2.



Čestné vyhlásenie uvedené v bode 3.



Čestné vyhlásenie uvedené v bode 4.

1. DOKLADY PREUKAZUJÚCE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI PODĽA § 32 ZÁKONA
Doklady pre preukazovanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúci sa osobného postavenia:
A.
Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona
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.
Podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) doloženým dokladom
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky.
Podľa § 32 ods. 3 zákona
Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e), ak verejný obstarávateľ
je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu:
Vzhľadom k uvedenému uchádzač uvedie v ponuke – v návrhu na plnenie kritéria informáciu o pridelenom
IČO.
B.
Podľa § 32 ods. 1 písm. f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Podľa § 32 ods. 2 písm. f) - uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1
písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
2. NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Nacenený návrh na plnenie kritéria v písomnej forme podpísaný uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača
alebo poverenou osobou uchádzača. Celkový návrh na plnenie kritéria je nacenený štruktúrovaný rozpočet,
pričom nenacenený štruktúrovaný rozpočet je prílohou č. 2 tejto výzvy.
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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.
3. ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Vyplnenú prílohu č. 3 – predložené čestné vyhlásenie o neexistencii zákazu o účasti vo verejnom obstarávaní,
podpísané uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou uchádzača.
a) pri elektronickom predkladaní cenovej ponuky uchádzač predloží vyplnenú prílohu č. 3 vo formáte pdf.,
b) v prípade doručenia cenovej ponuky poštovou zásielkou, kuriérom prípadne osobne, uchádzač predkladá
prílohu č. 3 v listinnej podobe ako originál.
4. ČESTNÉ VYHLÁSENIE K VYLÚČENIU KONFLIKTU ZÁUJMOV
Vyplnenú prílohu č. 4 – predložené čestné vyhlásenie k vylúčeniu konfliktu záujmov, podpísané
uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou uchádzača.
a) pri elektronickom predkladaní cenovej ponuky uchádzač predloží vyplnenú prílohu č. 4 vo formáte pdf.,
b) v prípade doručenia cenovej ponuky poštovou zásielkou, kuriérom prípadne osobne, uchádzač predkladá
prílohu č. 4 v listinnej podobe ako originál.
VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA CENOVÝCH 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 za dodávku predmetu zákazky musí byť konečná a musí zahrňovať všetky
náklady spojené s dodávkou predmetu zákazky. 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.

VII. PODMIENKY ZRUŠENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
1. Cenové ponuky neboli predložené v min. požadovanom počte – min. od 1 záujemcu.
2. Ani jedna cenová ponuka nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na základe návrhu plnenia
kritéria, alebo v prípade že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
3. Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov článku
V. tejto výzvy.
4. Nebola predložená žiadna ponuka.
5. Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka zadávaná a výzva zverejnená.

„Výmena okien a dverí v MŠ“
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Vypracovala:

…………….......................................
Mgr. Rebeka Zelenyáková
AMIRE s.r.o.
Dátum spracovania: 11.10.2019
Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie, že nemá zákaz účasti vo VO
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie k vylúčeniu konfliktu záujmov
Príloha č. 5 Návrh Kúpnej zmluvy - predkladá iba úspešný uchádzač, po vyzvaní
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Príloha č. 1
Opis predmetu zákazky
PAVILÓN č. 1 (prízemný pavilón):
Dvere – farba biela/hnedá
Vchodové dvere dvojkrídlové (vonkajšie) 1380 x 2155mm .................................................. v počte 1 ks
-

potrebný nízky prah (bezprahové).

Vchodové dvere jednokrídlové (vonkajšie) 860 x 2000mm .................................................. v počte 1 ks
Okná – farba biela
1 – krídlové
1150 x 1730mm (izolačná miestnosť a jedáleň) ................................................................... v počte 5 ks
+ vnútorné horizontálne žalúzie celotieniace (na všetky okná) 5 ks, v jedálni okná sklopné.
2 – krídlové
2220 x 1450 mm (výmena za dvojkrídlové balkónové dvere) .............................................. v počte 4 ks
+ vnútorné horizontálne žalúzie celotieniace (na všetky okná), všetky okná sklopné.
Požaduje sa zmena (odstránenie balkónových dverí a montáž okien), t.j., je potrebná výstavba stavebného
otvoru tak, aby bolo možné osadiť požadované okná.
Stavebný otvor (spálňa a herňa) vo veľkosti cca.:

Osadenie okien

2400 mm
Časť, ktorá bude zamurovaná
4500 mm

PAVILÓN č. 2 (poschodový pavilón):
Poschodie:

„Výmena okien a dverí v MŠ“
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Okná – farba biela
1 – krídlové
1150 x 1730 mm (jedáleň 7 ks, kabinet 2 ks) ...................................................................... v počte 9 ks
+ vnútorné horizontálne žalúzie celotieniace (na všetky okná), v jedálni okná sklopné.
Prízemie:
Dvere – farba biela/hnedá
Vchodové dvere dvojkrídlové (vonkajšie) 1380 x 2155mm ................................................. v počte 1 ks
-

potrebný nízky prah (bezprahové).

Vchodové dvere jednokrídlové (vonkajšie) 860 x 2000mm ................................................. v počte 1 ks
-

požaduje sa murovanie otvoru – dvere sa nepoužívajú.

Okná – farba biela
1 – krídlové
1150 x 1730 mm (kancelária riaditeľa, jedáleň) .................................................................. v počte 9 ks
+ vnútorné horizontálne žalúzie celotieniace (na všetky okná), všetky okná sklopné.
2 – krídlové
2220 x 1450 mm (výmena za dvojkrídlové balkónové dvere) ............................................. v počte 4 ks
+ vnútorné horizontálne žalúzie celotieniace, všetky okná sklopné.
Požaduje sa zmena (odstránenie balkónových dverí a montáž okien), t.j., je potrebná výstavba stavebného
otvoru tak, aby bolo možné osadiť požadované okná.
Stavebný otvor (spálňa aj herňa) vo veľkosti cca:

Osadenie okien

2400 mm
Časť, ktorá bude zamurovaná
4500 mm
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Príloha č. 2
Návrh na plnenie kritéria

Predmet zákazky

Cena v Eur
bez DPH

DPH 20%
v Eur

Cena v Eur
s DPH

„Výmena okien a dverí v MŠ“

Celková cena za predmet zákazky spolu:

Identifikačné údaje uchádzača/názov: ..........................................
Tu vložiť link (ORSR/ZRSR ): ...........................................................
Sídlo: ..............................................................................................
IČO: ...................................
Som/nie som platcom DPH: ........................................
Kontaktná osoba: ..............................................................
Email: ................................................................................
Telefonický kontakt: .........................................................

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

Dátum: ........................................... 2019
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Príloha č. 3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača/IČO ) ................................................. týmto
čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu ku dňu predloženia
cenovej ponuky v tomto verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „Výmena okien a dverí v MŠ“.

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

......................................................
podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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Príloha č. 4

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
podľa § 23 zákona

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača/IČO ) ................................................. týmto
čestne vyhlasujem, že neexistuje dôvod na vylúčenie ponuky podľa § 40 ods. 6 písm. f) v tomto verejnom
obstarávaní na predmet zákazky: „Výmena okien a dverí v MŠ“, ktoré sa týka konfliktu záujmov podľa § 23
zákona o verejnom obstarávaní.

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

......................................................
podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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Príloha č. 5
K Ú P N A Z M L U V A č......./ 2019
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

Článok I.
Zmluvné strany

1.1

Kupujúci:
Zapísaný/registrovaný:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Telefonický kontakt:
Email:
Bankové spojenie:
IBAN:
Krajina:
Internetová adresa:

Mesto Šaštín-Stráže
v registri organizácii Štatistického úradu SR
Mgr. Jaroslav Suchánek, primátor mesta
Mesto Šaštín - Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín – Stráže
00310069
2021049580
+ 421 34 6987424
badurova@mestosastinstraze.sk
VÚB, a.s., pobočka Šaštín - Stráže
SK35 0200 0000 0000 0082 8182
Slovenská republika
https://www.mestosastinstraze.sk/

1.2 Predávajúci:
Adresa sídla:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Internetová adresa:
Preambula
1.3. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania zadávaním zákazky
s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom: „Výmena okien a dverí v MŠ“. Podkladom
pre uzatvorenie tejto Zmluvy je výzva na predkladanie ponúk a ponuka úspešného uchádzača. Kupujúci
a predávajúci (ďalej v zmluve aj len „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov, najmä v súlade s ustanoveniami § 409, uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu.

„Výmena okien a dverí v MŠ“
11

Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
Článok II.
PREDMET ZMLUVY
2.1

Predmetom tejto Zmluvy je dodávka tovaru: „Výmena okien a dverí v MŠ“. Dodávka tovaru
je špecifikovaná v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Uvedená príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

2.2

Predávajúci sa touto Zmluvou zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet Zmluvy špecifikovaný v prílohe
č. 1 tejto Zmluvy, v plnom rozsahu a bez vád na dohodnutom mieste plnenia a odovzdať
mu ho na základe protokolu o odovzdaní predmetu Zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje ním objednaný
predmet Zmluvy v množstve, druhu a cene podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy prevziať a zaplatiť zaň
dohodnutú kúpnu cenu.

2.3

Súčasťou komplexnej dodávky predmetu Zmluvy bude doprava, demontáž, montáž, osadenie
a odovzdanie do plnohodnotnej funkčnosti a užívania.
Článok III.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1

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

3.2

Cena za dodávku predmetu Zmluvy predstavuje ..................................EUR bez DPH
slovom:
Som/nie som platcom DPH:
DPH v EUR............................., slovom:.........................................................
Cena za dodávku predmetu Zmluvy predstavuje ........................................EUR s DPH
slovom: .......................................................................

3.3

V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho vrátane nákladov na dopravu spojené
s dodaním predmetu Zmluvy do miesta dodania ako i otestovania funkčnosti. Predávajúci môže poveriť
vykonať dopravu tovaru do miesta dodania inú osobu.

3.4

Kúpnu 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.

3.5

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 vystavenia. Predávajúci je oprávnený
vystaviť faktúru za celý predmet tejto Zmluvy len po riadnom protokolárnom odovzdaní, otestovaní
funkčnosti a uvedenia do plnohodnotného užívania. Predávajúci nie je oprávnený nárokovať
si na zaplatenie žiadnych preddavkov ani iných záloh pred riadnym odovzdaním predmetu tejto Zmluvy.

3.6

Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
a v súlade príslušných ustanovení 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
Predávajúceho.
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Článok IV.
MIESTO PLNENIA A DODACIE PODMIENKY
4.1

Miestom plnenia predmetu Zmluvy je: Mesto Šaštín-Stráže, 908 41 Šaštín-Stráže, Alej 549.

4.2

Termín plnenia predmetu Zmluvy na dodávku požadovaného tovaru špecifikovaného v prílohe č. 1 tejto
Zmluvy je do 8 kalendárnych týždňov odo dňa účinnosti tejto Kúpnej zmluvy.

4.3

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
stanovenej lehote. Ak nebude predmet Zmluvy zo strany predávajúceho dodaný v lehote stanovenej
v tejto Zmluve, resp. ani v dodatočnej lehote schválenej kupujúcim, prípadne v riadne stanovenej lehote,
ak kupujúci neschváli predávajúcemu dodatočnú lehotu na dodanie predmetu Zmluvy a možno
od predávajúceho spravodlivo požadovať, aby dodal predmet Zmluvy v riadne stanovenom termíne,
je kupujúci oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a žiadať si od predávajúceho zaplatiť náhradu škody,
ktorá mu tým vznikla.
Článok V.
VLASTNÍCKE PRÁVA K PREDMETU ZMLUVY A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

5.1

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

5.2

Nebezpečenstvo škody na predmete Zmluvy prechádza na Kupujúceho v čase prevzatia predmetu
Zmluvy na základe riadneho protokolu o odovzdaní.
Článok VI.
REKLAMÁCIA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

6.1

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. mailom najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zistenia vady predmetu Zmluvy.

6.2

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.

6.3

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.

6.4

V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na odstránenie vady predmetu Zmluvy
Predávajúcim, a to v lehote do 7 pracovných 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 14 pracovných dní, resp. na nové bezvadné plnenie alebo vrátenie kúpnej ceny, ak ide
o vady, ktoré dodaný predmet Zmluvy robia neupotrebiteľným.
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6.5

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

6.6

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené Kupujúcim neodbornou manipuláciou s predmetom Zmluvy.
Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku na vady na celý predmet Zmluvy s dobou minimálne
24 mesiacov, pokiaľ nebude v individuálnych prípadoch dohodnuté s Kupujúcim inak.

6.7

V prípade vzniku zistenia vady tovaru alebo jeho časti, 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 dní nepretržite z dôvodu neschopnosti Predávajúceho odstrániť vadu
alebo vymeniť tovar, Kupujúci bude mať právo penalizovať Predávajúceho pokutou vo výške 0,05 %
z kúpnej ceny tovaru za každý deň nefunkčnosti tovaru počnúc 30 dňom mimo prevádzku.
Článok VII.
ÚROKY Z OMEŠKANIA A ZMLUVNÉ POKUTY

7.1

V prípade nedodržania termínu dodania celého predmetu Zmluvy do miesta plnenia vrátane jeho
montáže a riadneho odovzdania, má Kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Predávajúcemu
vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny predmetu Zmluvy za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok
Kupujúceho na náhradu škody v plnej výške.

7.2

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 VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY A PORUŠENIE ZMLUVY

8.1

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany
Predávajúceho pri uplatnení zmluvnej pokuty vo výške 1 % z celkovej ceny predmetu Zmluvy.

8.2

Za podstatné porušenie zmluvy zo strany Predávajúceho sa považuje skutočnosť, ak Predávajúci:
a) požadovaný predmet Zmluvy alebo jeho vyčíslenú časť čo do množstva dodal v rozpore
s podmienkami dojednanými v tejto zmluve čo do množstva a kvality a nevykonal nápravu dodávky
vôbec,
b) neodstránil vadu na výrobku alebo nevymenil vadný výrobok, po opakovanej písomnej reklamácii
Kupujúceho v primeranej dodatočnej lehote podľa ustanovenia Obch. zákona,
c) bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho previedol všetky alebo niektoré práva alebo
záväzky vyplývajúce zo zmluvy na tretie osoby.
Článok IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1

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.
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10.2

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.

10.3

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

10.4

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.

10.5

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.

V Šaštíne-Strážach, dňa: ..................

Kupujúci:

....................................................................
Mgr. Jaroslav Suchánek
Primátor mesta Šaštín-Stráže

Predávajúci:

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

Prílohy tejto Zmluvy:
1. Návrh na plnenie kritéria na predmet zmluvy úspešného uchádzača
2. Dodací list, preberací a odovzdávací protokol potvrdený obojstranne ( po odovzdaní )
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