
V Ý Z V A 
na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „ZVO“) a § 12 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru 

a služieb  s názvom „Prevencia kriminality a ochrana majetku inovatívnym spôsobom v meste Šaľa“ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:   Mesto Šaľa 
Sídlo:   Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:   00306185 
Telefón:   031/7705981-4 
Fax:   031/7706021 
Kontaktná osoba  
vo veciach technických:  Mgr. Peter Krokavec, náčelník Mestskej polície Šaľa  
                                              (kontakt mobil: 0903286330) 
Kontaktná osoba 
vo veciach podmienok  
verejného obstarávania:  Margita Simighová, referát právny a verejného  obstarávania  
                                                 (kontakt tel. 031/7705981)  
e-mail:     nacelnik@sala.sk            simighova@sala.sk                                          

 
 
2. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestská polícia Šaľa ul. J. Hollého 9. 

 
3. Typ zmluvy: kúpna zmluva. 

 
4. Komplexnosť dodávky:    

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

                                                                                                           
5. Variantné riešenie:  

Nie. 
 

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
do 31. 10. 2016. 
 

7. Stručný opis zákazky: 
Cieľom realizácie projektu bude zabezpečenie ochrany majetku novým moderným inovatívnym 
celosvetovo uznávaným spôsobom a to prostredníctvom jednotlivých produktov založených na 
báze syntetickej DNA.  Súčasťou zákazky je manuál pre dôkladné označenie majetku s návodom 
na bezplatné zaregistrovanie sa do Európskej databázy, ktorý obdrží mestská polícia a taktiež 
vytvorenie prístupov do tejto databázy, aby mohli pohotovo identifikovať ukradnú vec označenú 
DNA stopou. 
Nakoľko ide o inovatívny a hlavne moderný spôsob ochrany majetku má za následok veľký 
psychologický (odstrašujúci) efekt pre páchateľov. Prevencia bude zabezpečovaná jednak 
exteriérovými a interiérovými tabuľami, samolepkami (na vnútorné a vonkajšie použitie), ktoré 
budú súčasťou označovacích súprav a informáciou v tlačených miestnych, regionálnych, 
prípadne celoslovenských novinách, časopisoch, aby informácia bola celoslovenského rozmeru. 
Súčasťou zákazky je aj príprava článku a zabezpečenie jeho zverejnenia. Používanie SelectaDNA 
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resp. ekvivalentu na mestskom majetku poskytne nákladovo veľmi efektívne riešenie na 
rozmanitú mieru eliminácie majetkovej kriminality páchanej hlavne cez noc.                                         
Predpokladaná hodnota zákazky: 7.292,00 eur bez DPH. 
 
Technická špecifikácia predmetu plnenia: 

633007 DNA súprava 
malá 8 ml 

DNA forenzná označovacia súprava určená  na označovanie bicyklov, 
motocyklov, skútrov pred odcudzením. Súprava obsahuje: 1 x 8 ml 

nádobku s emulziou s UV nosičom, mikročastice a unikátny DNA kód, 1 
aplikačný štetec, upozorňovacie štítky odolné proti zničeniu.  

 
 

20 ks 

633007 DNA súprava 
veľká 20 ml 

DNA forenzná označovacia súprava určená pre domácnosti a malé 
kancelárie. Súprava obsahuje: 1 x20 ml nádobku s emulziou s UV 

nosičom, mikročastice a unikátny DNA kód, 1 aplikačný štetec, 50 x 
upozorňovacie štítky odolné proti zničeniu, 4 x okenné nálepky, 

registračný formulár, UV svetlo.  

 
 

9 ks 

633007 DNA Gél (60g) 

Gél sa používa na jedinečnú identifikáciu páchateľov, ktorí ilegálne 
prichádzajú do kontaktu s majetkom alebo ilegálne vstupujú do 

súkromných priestorov. Gél je takmer nemožné odstrániť. Používa sa v 
interiéri na kľučky na dverách, okenné parapety, prahy dverí, trezory atď.  

 
 

2 ks 

633005 Mikroskop 
tužkový 

100x LED perový mikroskop na čítanie mikrobodiek na označenom 
majetku. Obsahuje svetlo na osvetlenie textu v mikrobodke, s 

automatickým zaostrovaním.  

 
4 ks 

633005 Mikroskop 
digitálny 

Digitálny prenosný mikroskop na čítanie mikrobodiek, na analýzu miesta 
činu, nie je potrebné pripojenie na PC. 2,8´´TFT LCD obrazovka, šošovky s 

CMOS senzorom 2 Mpx, zväčšenie optické 10x a 40x, digitálne 15x – 
200x, zabudovaná 2 GB flashpamäť na ukladanie fotiek.  

 
1 ks 

633005 Špeciálna UV 
baterka 

Špeciálna UV baterka s doživotnou zárukou na okamžitú identifikáciu, 
vodotesná. Výdrž batérie je približne 8 hodín, čo umožňuje vykonávať aj 

dlhšie inšpekcie.  

  
2 ks 

637001 Osveta 
(odborná prednáška) 

Odborná prednáška o inovatívnych spôsoboch ochrany majetku, názorná 
ukážka, prezentácia a účinky jednotlivých produktov, práca s databázou v 

celkovom trvaní 2 hodiny. 

 
2 hod. 

637003 Vonkajšia 
výstražná tabuľa 

Vonkajšia výstražná tabuľa, rozmery 60 x 40 cm, slúži na označenie 
objektu, že je v ňom namontovaný uvedený systém a na odstrašenie 

páchateľa.  

 
2 ks 

637003 Vnútorná 
výstražná tabuľa 

Vnútorná výstražná tabuľa, rozmery 30 x 30 cm, slúži na označenie 
objektu, že je v ňom namontovaný uvedený systém a na odstrašenie 

páchateľa.  

 
4 ks 

637003 Inzercia Inzercia v miestnych, regionálnych novinách.  

713005 DNA Sprcha 

Zariadenie na prevenciu lúpeží a krádeží, obsahuje: riadiacu jednotku, 
spúšťacie zariadenie, snímač pohybu, diaľkové ovládanie alebo číselný 
kódovač, náplň s DNA kódom, skrinku el. rozvádzača + vlastný zdroj, 
resetovacie tlačítko. Pri aktivácii vylúčia poprašok DNA roztoku na 

votrelcov. Roztok obsahuje UV nosič a unikátny DNA kód, ktorý ich spojí  
s miestom činu.  

 
 

1 ks 

 
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. 
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ 
výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto 
výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že 
ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové 
a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené 
technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač 
môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.  Použitie ekvivalentu 



uchádzač v ponuke jasne vyznačí a uvedie potrebné špecifikácie, ktorými zdokladuje, že 
navrhnutý ekvivalent spĺňa minimálne požadované parametre. 

 
Osobitné požiadavky: 
- Predložiť certifikáty k dodávaným tovarom 
- Preukázať napojenosť na medzinárodnú databázu Secure Asset Register, potrebnú pre prácu 

s dodávanými tovarmi. 
 
Slovník spoločného obstarávania:  
39230000-3  Špeciálne výrobky 
38510000-3 Mikroskopy. 
 

8. Podmienky účasti: 
Osobné postavenie:  
§ 33 ods. 1 písm. e) ZVO – doklad o oprávnení dodávať tovar a poskytovať službu na predmet 
obstarávania – stačí fotokópia dokladu, resp. oznámenie o zapísaní v zozname podnikateľov 
s uvedením registračného čísla. 
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť: 
§ 34 ods. 1 písm. m) – doklady ako sú certifikáty alebo potvrdenia s jasne identifikovanými 
odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na dodaný tovar, 
vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu. 

  
9. Lehota na predkladanie ponúk: 

a) 04/08/2016 Čas 10:00 h  
b) doručenie prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy 

alebo osobne na tú istú adresu do podateľne Mestského úradu v Šali, obal ponuky musí 
obsahovať: 
• adresu verejného obstarávateľa, 
• adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania), 
• označenie: „zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“  
• heslo súťaže: „DNA systém a súvisiace služby“ 

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.  
 

10. Podmienky otvárania ponúk: 
Dátum: 04/08/2016   Čas: 11:00 h.  
Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa. 
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky 
v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní  obálok  s  ponukami môže byť  uchádzač zastúpený 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou 
splnomocnenou na jeho zastupovanie. 
 

11. Podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 
(Zmluva č. 41/MV-NR/2015) o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality a z vlastných 
prostriedkov objednávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavkové ani zálohové platby. 
Splatnosť faktúry  je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 
 

12. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena vrátane DPH. 
 
 



13. Ďalšie informácie: 
13.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a  predkladaním ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania.  

 
13.2 Ponuky budú doručené osobne alebo poštou  na adresu: Mestský úrad Šaľa, Námestie 

Svätej Trojice č. 7, 927 15  Šaľa a musia byť doručené v lehote podľa bodu 9. Obálka  musí 
byť uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu s označením: „zákazka s nízkou 
hodnotou – neotvárať“ a s heslom: „DNA systém a súvisiace služby“. 
 

13.3 Cena za predmet zákazky  musí  zahŕňať  všetky  náklady  spojené  s predmetom zákazky. 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby cena bola v ponuke stanovená v štruktúre: názov  
položky, cena spolu bez DPH, výška DPH, cena spolu s DPH. Ak je uchádzač platcom DPH 
bude cena predmetu obstarávania uvedená vrátane DPH ako celková cena, ak uchádzač nie 
je platcom DPH bude cena predmetu obstarávania uvedená ako celková cena. Súčasne na 
túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
 

13.4 Ponuka uchádzača musí obsahovať: 
• Doklady podľa bodu 8. tejto výzvy 
• Návrh na plnenie kritérií 
• Technickú špecifikáciu dodaného tovaru 
• Položkovitý rozpočet  
• Podpísaný návrh kúpnej zmluvy. 
 

13.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk. 
 
 
 

V Šali dňa 14. 7. 2016  
                                                                                                                                                                              
                 
                                                                                                                                                      Mgr. Jozef Belický   
                                                                                                                                                        primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
• Kúpna zmluva 
• Návrh na plnenie kritérií 
• Technická špecifikácia 
• Neocenený rozpočet 



KÚPNA ZMLUVA 
evidenčné číslo kupujúceho.......... 

evidenčné číslo predávajúceho: ................ 
uzatvorená podľa §  409 a nasl. Obch. zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

zmien. 
 
 

čl. I. 
Zmluvné strany 

  
1.1 Kupujúci:    Mesto Šaľa 

Zastúpený:    Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 
Sídlo:    Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa 
IČO:    00 306 185 
DIČ:    2021024049 
IBAN:    SK51 1111 0000 0066 2784 9048 
Telefón/fax:   0317705981-4/0317706021                    
E-mail :    mesto@sala.sk  

(ďalej iba  „kupujúci“) 
 
 
 
1.2 Predávajúci:   ……………………………….. 

Sídlo predávajúceho:  ........................... 
Zastúpený:    ........................ 
IČO:    .......................... 
IČ pre DPH:   ................................ 
DIČ:    ..................... 
IBAN:    ............................... 
Tel./mobil:    ..................... 
Fax:    ....................... 
E-mail:    ............................ 

        Zapísaný v ................. registri  v ................... oddiel ............   pod č. ................... 
(ďalej iba „predávajúci“) 

 
čl. II. 

Úvodné ustanovenia 
 

2.1  Táto zmluva sa  uzatvára na základe  výsledku verejného obstarávania.  Verejné obstarávanie 
sa uskutočnilo podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 12 Smernice mesta Šaľa          
o verejnom obstarávaní. 

 
čl. III. 

Predmet plnenia 
 

3.1 Predmetom plnenia zákazky s názvom „Prevencia kriminality a ochrana majetku inovatívnym 
spôsobom v meste Šaľa“ je dodanie produktov založených na báze syntetickej DNA.  Súčasťou 
zákazky je manuál pre dôkladné označenie majetku s návodom na bezplatné zaregistrovanie sa 
do Európskej databázy, ktorý obdrží mestská polícia a taktiež vytvorenie prístupov do tejto 
databázy, aby mohli pohotovo identifikovať ukradnú vec označenú DNA stopou. Súčasťou zákazky 
sú aj služby publicity a zaškolenie zamestnancov kupujúceho. Prevencia bude zabezpečovaná 
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jednak exteriérovými a interiérovými tabuľami, samolepkami (na vnútorné a vonkajšie použitie), 
ktoré budú súčasťou označovacích súprav a informáciou v tlačených miestnych, regionálnych, 
prípadne celoslovenských novinách, časopisoch, aby informácia bola celoslovenského rozmeru. 
Obe zmluvné strany udeľujú súhlas s poskytnutím a zverejnením výsledkov realizovaného 
projektu za účelom prezentácie na úseku prevencie kriminality. 

3.2 Predávajúci prehlasuje, že táto zmluva je v súlade s podmienkami určenými vo verejnom 
obstarávaní zadanými objednávateľom. 

3.3 Predávajúci dodá predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
3.4 Predávajúci podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že predmet kúpy je v jeho výlučnom vlastníctve 

a nie je zaťažený právom tretej osoby. 
3.5 Predávajúci sa zaväzuje dodať včas a riadne predmet plnenia kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje 

predmet zmluvy od predávajúceho prevziať a zaplatiť dohodnutú zmluvnú cenu v celom rozsahu 
za platobných podmienok dohodnutých v čl. VI. tejto zmluvy. 

3.6 Predávajúci sa zaväzuje, že tovary a služby budú po technickej stránke dodané tak, že neumožnia 
porušenie zákona o ochrane osobných údajov. 

3.7 Súčasne predávajúci zabezpečí vyškolenie príslušníkov MsP Šaľa, aby nielen dodržiavali postupy 
aplikácie, vyhodnocovania a práce s umelou DNA, ale aj rešpektovali zákon o ochrane osobných 
údajov. 

3.8 Predávajúci vyhlasuje, že sa oboznámil s podmienkami Zmluvy č. 41/MV-NR/2015 o poskytnutí 
dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 zo 
dňa 13.6.2016 zverejnenej na webovej stránke kupujúceho. Zároveň súhlasí s jej obsahom a vo 
vzťahu k predmetu plnenia dodrží jej ustanovenia najmä pri zabezpečení publicity  a prezentácii 
projektu v médiách alebo v tlači  a všetky výstupy projektu označí logom Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky a nasledovným textom: Projekt bol finančne podporený Ministerstvom 
vnútra Slovenskej republiky.  

3.9 Bližšia špecifikácia predmetu plnenia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
 

čl. IV. 
Čas a miesto dodania 

 
4.1 Predávajúci uskutoční plnenie predmetu zmluvy riadne a včas v celom rozsahu – najneskôr  

do 31. 10. 2016.  
4.2 Dohodnutým miestom dodania predmetu plnenia je Mesto Šaľa – Mestská polícia Šaľa, Hollého 

9, 927 05  Šaľa. 
4.3 Prevzatie predmetu plnenia sa potvrdí a uvedie v „Protokole o prevzatí a odovzdaní  predmetu 
        plnenia“. Preberací protokol bude obsahovať najmä: 

a) presné označenie dodávaného tovaru vrátane príslušenstva, dokumenty preukazujúce 
poskytnutie služieb 

b) dátum, čas a miesto odovzdania tovaru, 
c) dátum, čas a miesto aplikácie, 
d) prehlásenie predávajúceho, že predmet plnenia je v súlade s touto zmluvou, a že je spôsobilý 

na prevádzku, a je aplikovaný tak, že neumožní porušenie zákona o ochrane osobných 
údajov.  

e) označenie osôb, ktoré predmet plnenia odovzdávajú a ktoré predmet plnenia preberajú 
uvedením ich mena, funkcie a preukázania oprávnenosti odovzdanie/prevzatie vykonať, 

f) presnú špecifikáciu odovzdávaného tovaru a dokumentáciu k nemu (vrátane príslušenstva), 
g) údaje o zaškolení podľa bodu 4.5, 
h) podpisy odovzdávajúcich a preberajúcich osôb, vrátane dátumu odovzdania a prevzatia 

celého predmetu plnenia. 
Protokol o prevzatí a odovzdaní tovaru bude vyhotovený v 2 vyhotoveniach, po jednom pre 
každú zmluvnú stranu. 



4.4 Oprávnená osoba kupujúceho má právo prezrieť tovar a preveriť jeho stav vizuálnou kontrolou, 
vrátane príslušenstva a výbavy a zároveň má právo preveriť, či zodpovedá zmluve a špecifikácii 
uvedenej v prílohe č. 1. Uvedené právo kontroly však nezbavuje predávajúceho zodpovednosti 
za riadne a včasné dodanie tovaru. V prípade zjavných nedostatkov má právo kupujúci 
požadovať ich okamžité odstránenie (do 48 hodín). Pokiaľ kupujúci zistí, že odovzdávaný tovar 
nezodpovedá špecifikácii v prílohe č. 1 tejto zmluvy, podmienkam stanoveným vo verejnom 
obstarávaní alebo tovar bude odovzdávaný bez požadovaných dokladov, je kupujúci oprávnený 
neprevziať tovar a dohodnúť s predávajúcim náhradný termín jeho odovzdania, pričom termín 
dodania celého predmetu zmluvy musí byť dodržaný. 

4.5 Predávajúci je povinný súčasne s odovzdaním predmetu plnenia vykonať zaškolenie zo strany 
kupujúceho určených osôb na manipuláciu, prácu a vyhodnocovanie výsledkov práce 
s dodávaným tovarom. Zaškolenie s označením osôb školiteľov a školených sa vyznačí 
v preberacom protokole podľa bodu 4.4 tohto článku. 

4.6 Predávajúci vyrozumie kupujúceho o odovzdaní predmetu plnenia min. 1 deň vopred. 
Predávajúci je povinný kupujúcemu zároveň pri odovzdaní predmetu plnenia odovzdať 
certifikáty na dodávané produkty. 

4.7 Jednotlivé produkty budú odovzdané kupujúcemu v neporušenom stave – nové, nepoužité 
a spôsobilé na prevádzku. Odovzdané budú spolu s dokladmi na aplikáciu a prevádzku. 

4.8 Oprávnenou osobou kupujúceho na potvrdenie dodania predmetu plnenia zmluvy  je Mgr. Peter 
Krokavec, náčelník Mestskej polície Šaľa. 

 
čl. V. 
Cena 

 
5.1 Celková cena predmetu plnenia podľa čl. III. vrátane dodania na miesto určenia je pevná vo 

výške 
 celková cena bez DPH   ............... EUR 

         20 % sadzba DPH a výška DPH  ................ EUR 
 Cena spolu s DPH    ................ EUR 

         Slovom........................................ EUR. 
5.2 Položkovitý rozpočet predmetu plnenia tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. 
 
 

čl. VI. 
Platobné podmienky 

 
6.1 Projekt je finančne podporený Ministerstvom vnútra SR. Predmet zákazky bude financovaný  

z dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 
poskytnutej prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Obvodného úradu Nitra 
a z vlastných prostriedkov kupujúceho. Kupujúci neposkytne predávajúcemu zálohu na predmet 
plnenia.  

6.2 Kupujúci sa zaväzuje cenu predmetu plnenia zaplatiť na základe faktúry vystavenej 
predávajúcim, ktorá bude splatná 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Predávajúci je 
oprávnený vystaviť túto faktúru najskôr v deň prevzatia predmetu plnenia bez vád kupujúcim, po 
zaškolení zamestnancov kupujúceho. Súčasťou faktúry bude súpis dodávok, príslušenstva 
a poskytnutých služieb a činností potvrdený oprávnenou osobou kupujúceho, Mgr. Petrom 
Krokavcom, náčelníkom Mestskej polície Šaľa. 

6.3 Faktúra okrem náležitostí v zmysle platných účtovných a daňových predpisov bude obsahovať aj 
názov projektu: „Prevencia kriminality a ochrana majetku inovatívnym spôsobom v meste 
Šaľa“ 

6.4 Predmet plnenia sa stáva majetkom kupujúceho dňom uhradenia jeho kúpnej ceny určenej 
v bode  5.1  článku  V. tejto zmluvy. 



6.5 Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia 
predmetu plnenia, jeho príslušenstva alebo súčasti bez vád, a po zaškolení zamestnancov 
kupujúceho. 

 
 

čl. VII. 
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť a záručný servis 

 
7.1 Predávajúci zodpovedá za predmet plnenia podľa všeobecne záväzných platných právnych 

predpisov a v zmysle tejto zmluvy po stránke jeho úplnosti, prevádzkovej spôsobilosti 
a spoľahlivosti v záručnej dobe minimálne 24 mesiacov. Záručná doba začne plynúť odo dňa 
protokolárneho prevzatia predmetu plnenia bez vád kupujúcim, po zaškolení zamestnancov 
kupujúceho. Záručná doba sa predlžuje o dobu, v ktorej nemohol kupujúci predmet plnenia 
v záručnej dobe užívať z dôvodu odstraňovania závad, na ktoré sa záruka vzťahuje. V prípade 
dodania nového produktu dodaného z dôvodu neodstránenia vád uplatnených v rámci 
reklamácie kupujúcim, záručná doba začína plynúť od začiatku, t. j. až jeho uvedením do 
prevádzky/aplikácie.  

7.2 Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný predmet plnenia bude bez vád a v dobe jeho prevzatia 
kupujúcim a po dobu trvania záručnej lehoty bude spôsobilý na užívanie. 

7.3 Predávajúci po dobu záruky uhrádza všetky náklady na záručné úkony. 
7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek nároky plynúce z poskytnutej záruky, uplatnené 

kupujúcim voči predávajúcemu, považujú obidve zmluvné strany za oprávnené a platné, pokiaľ 
predávajúci nepreukáže ich neoprávnenosť. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu 
potrebnú súčinnosť pri získaní podkladov pre posúdenia oprávnenosti nárokov uplatnených 
kupujúcim. 

7.5 V súlade s podmienkami verejného obstarávania a tejto zmluvy je predávajúci povinný 
zabezpečovať záručné úkony predmetu plnenia. V rámci záručných úkonov je predávajúci 
povinný vykonávať bezplatné odstránenie vád predmetu plnenia, na ktoré sa vzťahuje 
poskytnutá záruka (bod 7.7 tejto zmluvy). 

7.6 Predávajúci sa zaväzuje pristúpiť k posúdeniu vady do 24 hodín od písomnej reklamácie vady zo 
strany kupujúceho, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú kupujúcemu. Kupujúci je 
oprávnený uplatniť u predávajúceho nároky z vád písomnou formou bez zbytočného odkladu od 
vzniku vady. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený u predávajúceho nároky z vád 
uplatniť i telefonicky, alebo e-mailom s následným písomným potvrdením odoslaným 
predávajúcemu do  5 pracovných dní. 

7.7 Predávajúci je povinný vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka odstrániť podľa typu vady v termínoch: 
- menej závažná vada do 3 dní odo dňa jej nahlásenia - viac závažná vada do 5 dní odo dňa jej 
nahlásenia. 

7.8 Zmluvné strany sa dohodli, že za menej závažnú vadu považujú vadu predmetu plnenia, ktorá 
neznemožňuje riadne a právne dovolené používanie dodaného  predmetu plnenia. Viac 
závažnou vadou je na účely tejto zmluvy vada, ktorá znemožňuje riadne a právne dovolené 
používanie dodaného predmetu plnenia. 

7.9 Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na lehoty dohodnuté v tomto bode zmluvy, je 
predávajúci povinný vadu odstrániť v najkratšom možnom čase. 

 
čl. VIII. 

Zmluvné sankcie 
 

8.1 Predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100 % z kúpnej ceny  podľa bodu 5.1 
tejto zmluvy za omeškanie s dohodnutým termínom dodania predmetu plnenia podľa bodu 4.1 
tejto zmluvy.  



8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nefunkčností predmetu kúpy (aj časti predmetu kúpy) 
v záručnej dobe, ktoré budú spôsobené vadou, na ktorú sa vzťahuje záruka a nebudú odstránené 
dlhšie ako  5 kalendárnych dní od ich nahlásenia predávajúcemu, má kupujúci právo uplatniť 
voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z  kúpnej ceny  podľa bodu 5.1 tejto 
zmluvy, a to za každý aj začatý kalendárny deň nefunkčnosti počínajúc  6-tym dňom od dátumu 
nahlásenia vady (bod 7.6 tejto zmluvy). V prípade, ak vada na ktorú sa vzťahuje záruka nebude 
odstránená do 5 kalendárnych dní odo dňa nahlásenia vady, je predávajúci povinný poskytnúť 
kupujúcemu náhradné plnenie, a to v lehote 5 kalendárnych dní po uplynutí 5 dňovej lehoty odo 
dňa nahlásenia vady, do času odstránenia vady. V prípade nedodania takéhoto náhradného 
plnenia, predávajúci zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z kúpnej ceny podľa bodu 5.1 tejto 
zmluvy, za každý aj začatý kalendárny deň omeškania po uplynutí 15 kalendárnych dní odo dňa 
nahlásenia vady. Ak náhradné zariadenie bude dodané, ale vada nebude odstránená ani do 60 
kalendárnych dní odo dňa nahlásenia vady, je predávajúci povinný dodať kupujúcemu identické 
nové zariadenie a v prípade nedodania identického nového zariadenia, predávajúci zaplatí 
zmluvnú pokutu 0,5 % z kúpnej ceny podľa bodu 5.1 tejto zmluvy za každý aj začatý kalendárny 
deň omeškania uplynutím 60 kalendárneho dňa odo dňa nahlásenia vady.   

8.3 V prípade preukázateľného zistenia, že špecifikácia predmetu plnenia v zmysle tejto zmluvy 
a verejného obstarávania nie je splnená, predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu 
2.000,-- EUR za každú nedodržanú požiadavku špecifikácie predmetu plnenia a za každý 
jednotlivý kus plnenia. Takéto nedodržanie špecifikácie je súčasne podstatným porušením tejto 
zmluvy. 

8.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nezbavuje zmluvné strany zodpovednosti za 
spôsobenú škodu, ktorú je možné vymáhať samostatne. 

 
čl. IX. 

Odstúpenie od zmluvy 
 

9.1 Kupujúci si vyhradzuje právo  odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že predmet plnenia nebude 
zrealizovaný do 30. 12. 2016. Predávajúci nemá nárok na náhradu škody. 

9.2 Odstúpením od zmluvy z iného dôvodu ako je uvedené v bode 9.1 tohto článku zanikajú všetky 
práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu 
škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie.  

 
čl. X. 

Záverečné ustanovenia 
 

10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch  zmluvných 
strán.  

10.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť na základe ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 546/2010 Z. z. 
ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle kupujúceho. Túto Zmluvu v zmysle § 5a zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení kupujúci zverejní na 
svojom webovom sídle. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej zmluvy po jej podpise 
oboma zmluvnými stranami na webovom sídle mandanta. 

10.3 Predávajúci súhlasí s vykonaním kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodaním  predmetu 
plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky na rok 2015, a to oprávnenými osobami poskytovateľa v zmysle zmluvy 
o poskytnutí dotácie a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

10.4 Táto zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä Obchodným zákonníkom. 
10.5 V prípade, ak pri riešení sporu nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami, každá strana má 

právo sa obrátiť na súd.  



10.6 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných 
dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

10.7 Táto zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, každý z nich má platnosť originálu. Štyri exempláre 
zmluvy dostane kupujúci a dva predávajúci. 

 
 
Prílohy zmluvy:  
1. Špecifikácia predmetu plnenia  zmluvy   
2. Položkovitý rozpočet pre predmet plnenia zmluvy 
3. Certifikáty na dodávané produkty  
 
 
V Šali dňa .....................                                                    V ..................  dňa  ………….........                               
 
 
 
Kupujúci:                Predávajúci: 
 
Mesto Šaľa                                …………………….....................…. 
  
 
 
 
.....................................              ........................................ 
  Mgr. Jozef Belický                                              
  primátor mesta       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
 
1. Základné údaje: 

Názov, obchodné meno uchádzača:  ___________________________________________ 
Sídlo uchádzača:    __________________________________ 
IČO uchádzača:    __________________________________ 
   
 

2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Celková (zmluvná) cena vrátane DPH 
 
 

NAJNIŽŠIA CENA 
KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK PLNENIE 

 
Celková (zmluvná) cena vrátane DPH 
 
 

 

 
Platca DPH:  áno – nie  
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu) 
 
 

3. Čestné vyhlásenie uchádzača 
Dolu podpísaný čestne vyhlasujem, že: 
a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii 

a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, 

berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, 
pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. 

 
 
 
 
 
 
V _______________ dňa ____________________ 
 
 
 

 
 
                                                                                                                         

_____________________________ 
                                                                                                                                meno, priezvisko a podpis 
                                                                                                                        štatutárneho zástupcu uchádzača 
 
 
 
 
 



Technická špecifikácia tovaru: 
 

Názov Popis, špecifikácia verejného 
obstarávateľa Vlastný návrh uchádzača 

DNA sprcha 

Zariadenie na prevenciu lúpeží a 
krádeží, obsahuje: riadiacu jednotku, 
spúšťacie zariadenie, snímač pohybu, 
diaľkové ovládanie alebo číselný 
kódovač, náplň s DNA kódom, skrinku 
el. rozvádzača + vlastný zdroj, 
resetovacie tlačítko. Sprchové hlavice 
môžu byť upevnené nad viacerými 
vstupnými bodmi priestorov. Pri 
aktivácii vylúčia poprašok DNA roztoku 
na votrelcov. Roztok obsahuje UV 
nosič a unikátny DNA kód, ktorý ich 
spojí s miestom činu. DNA sprcha 
môže byť spustená bezpečnostným 
tlačidlom a/alebo môže byť napojená 
na existujúci alarmový systém a 
spustená pri narušení alarmu.   

DNA súprava 
malá - 8 ml 

DNA forenzná označovacia súprava 
určená pre na označovanie bicyklov, 
motocyklov, skútrov pred odcudzením. 
Súprava obsahuje: 1 x 8 ml nádobku s 
emulziou s UV nosičom, mikročastice a 
unikátny DNA kód, 1 aplikačný štetec, 
upozorňovacie štítky odolné proti 
zničeniu.   

DNA súprava 
pre 

domácnosti 
veľká - 20 ml 

DNA forenzná označovacia súprava 
určená pre domácnosti a malé 
kancelárie. 
Označuje a chráni približne 50 vecí 
vrátane televízorov, počítačov, 
notebookov, digitálnych kamier, MP3, 
obrazov, starožitností atď. Súprava 
obsahuje: 1 x 20ml nádobku s 
emulziou s UV nosičom, mikročastice a 
unikátny DNA kód, 1 aplikačný štetec, 
50 x upozorňovacie štítky odolné proti 
zničeniu, 4 x okenné nálepky, 
registračný formulár, UV svetlo. 

  



DNA gél 
(60g) 

Gél sa používa na jedinečnú 
identifikáciu páchateľov, ktorí ilegálne 
prichádzajú do kontaktu s majetkom 
alebo ilegálne vstupujú do súkromných 
priestorov. Akonáhle zlodej príde do 
kontaktu s gélom, roznesie sa mu na 
ruky a oblečenie. Páchateľ je potom 
bezpochyby spojený s miestom činu. 
Gél je takmer nemožné odstrániť a 
obsahuje oboje - UV nosič a unikátny 
DNA kód. 
Používa sa v interiéri na kľučky na 
dverách, okenné parapety, prahy 
dverí, trezory atď.   

Vonkajšia 
výstražná 

tabuľa 

Vonkajšia výstražná tabuľa, rozmery 60 
x 40 cm, slúži na označenie objektu, že 
je v ňom namontovaný uvedený 
systém a na odstrašenie páchateľa. 

  

Vnútorná 
výstražná 

tabuľa 

Vnútorná výstražná tabuľa, rozmery 30 
x 30 cm, slúži na označenie objektu, že 
je v ňom namontovaný uvedený 
systém a na odstrašenie páchateľa. 

  

Mikroskop 
tužkový 

100x LED perový mikroskop na čítanie 
mikrobodiek na označenom majetku. 
Obsahuje svetlo na osvetlenie textu v 
mikrobodke, s automatickým 
zaostrovaním.   

Mikroskop 
digitálny 

Digitálny prenosný mikroskop na 
čítanie mikrobodiek, na analýzu miesta 
činu, nie je potrebné pripojenie na PC. 
2,8 ´´ TFT LCD obrazovka, šošovky s 
CMOS senzorom 2 Mpx, zväčšenie 
optické 10x a 40x, digitálne 15x – 200x, 
zabudovaná 2 GB flash pamäť na 
ukladanie fotiek.   

Špeciálna UV 
baterka 

Špeciálna UV baterka s doživotnou 
zárukou na okamžitú identifikáciu, 
vodotesná. Výdrž batérie je približne 8 
hodín, čo umožňuje vykonávať aj 
dlhšie inšpekcie.   

Osveta - 2 h Odborná prednáška, názorná ukážka, 
práca s databázou   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Položkovitý rozpočet 

P.č. Názov položky Počet 
(ks) 

JC v € 
bez 
DPH 

Sadzba 
DPH v % JC v € s DPH Cena v € s DPH 

1 DNA sprcha           
2 DNA súprava malá - 8 ml           

3 
DNA súprava pre domácnosti 
veľká - 20 ml           

4 DNA gél (60g)           
5 Vonkajšia výstražná tabuľa           
6 Vnútorná výstražná tabuľa           
7 Mikroskop tužkový           
8 Mikroskop digitálny           
9 Špeciálna UV baterka           

10 Osveta - 2 h           
 


	Zmluvné strany

