VÝZVA
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 § 8 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru
a súvisiacich služieb s názvom „Dodávka a montáž nafukovacej tenisovej haly“
__________________________________________________________________________________
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Šaľa
Sídlo:
Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
IČO:
00306185
Telefón:
031/7705981
Kontaktná osoba
vo veciach technických: JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM
(kontakt tel.: 031/7015962)
Kontaktná osoba
vo veciach podmienok
verejného obstarávania: Mgr. Margita Simighová, Referát právny a verejného obstarávania
(kontakt tel. 031/7012901)
e-mail:
pekarova@sala.sk
simighova@sala.sk

2.

Miesto dodania predmetu zákazky: Areál Futbalového štadióna, Nitrianska 1, 927 05 Šaľa
(Tenisové kurty).

3.

Rozdelenie a komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4.

Variantné riešenie:
Nie.

5.

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do dvoch mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti zmluvy.

6.

Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je Dodávka a montáž nafukovacej tenisovej haly nasledujúcich rozmerov
36,30m × 36,30m × 11 m. Nafukovacia hala je určená na pokrytie 2 existujúcich tenisových kurtov.
Minimálne požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:

1.

Dodávka a montáž membrány
- Axiálne rozmery 36,30m × 36,3m, výška 11m, sezónna inštalácia
- Dvojmembránový systém s tepelnou priepustnosťou (U = max 1,74 W/m²K) – priesvitná
membrána, vnútorná membránová hmotnosť 500 g/m² ±30g/m² s vysokou
priehľadnosťou, hmotnosť externej membrány 700gr/m² ±30g/m², biela farba.
- Membránová tkanina sa skladá z polyesterovej mriežky, potiahnutá dvoma PVC vrstvami
a ochrannou vrstvou. Membrána musí byť hydrofóbna a musí zabrániť vzniku plesní.
Spomaľovanie horenia membrán musí spĺňať normu EN-13501-1 a musí byť zaradená do
skupiny B-s2-d0.
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6.

7.

8.

9.

- Vonkajšia membrána musí byť potiahnutá zmesou PVDF/akrylu, ktorá zabezpečuje
samočistenie a lepšiu odolnosť voči UV žiareniu.
- Vnútorný a vonkajší membránový dodatok, dĺžka 50 cm a identické vlastnosti ako
vnútorná a vonkajšia membrána. Pri pripevnení vzduchovej kupoly na dvere sa musí
zvážiť dodatočná/extra membrána. (t. j. »bývanie«).
- Aby sa zabránilo tvorbe snehu, nemali by byť žiadne prekážky na vonkajšej strane
(káblová sieť, oceľové laná atď.)
- Švy jednotlivých membránových častí sa musia vykonávať s hliníkovými platňami.
- Na vnútornej strane sú vrecká vetracích kanálov (vľavo a vpravo) kvôli lepšej distribúcii
vzduchu vo hale.
- Umiestnenie loga na vonkajšej membráne.
Statický výpočet, ktorý sa má zahrnúť
- S jasne viditeľnými silami pôsobiacimi vo vnútri membrány a silami pôsobiacimi na
základy a kotvy. Výpočet sa musí vykonať podľa DIN4134.
Ukotvenie haly
EXISTUJÚCI PODKLAD
- Vykonáva sa na existujúcich pozemných kotvách prostredníctvom existujúcich kotviacich
rúrok s priemerom 33 mm. Dodávateľ sa zaväzuje vymeniť poškodené kotvy a rúrky za
nové. Statická stabilita haly nesmie byť ohrozená.
Vykurovacia ventilácia unit GAS / plynová jednotka
- Pri konštantnom vetraní vzduchu vo vnútri haly sa musí udržiavať stabilita haly.
Vykurovacia-vetracia jednotka musí byť, min. 275 kW napájanie, appr. 7,5 kW
elektromotor, appr. 18.200 m³/h prúdenie vzduchu. Spaľovacia komora vyrobená
z materiálu AISI 441 alebo podobného materiálu. Hlavná vetracia jednotka musí byť
situovaná vo vnútri budovy (vertikálny alebo možný horizontálny tvar). Plynový horák
nie je súčasťou dodávky.
- Menič s reguláciou automatického tlaku
Záložná vetracia jednotka,
- Je automaticky zapnutá v prípade výpadku prúdu, nízkeho tlaku alebo silného vetra. Musí
byť poháňaná dieselovým motorom a musí obsahovať ventilátor, palivovú nádrž,
automatickú spínaciu skrinku, snímač rýchlosti vetra (kapacita do 180 km/h) atď. Prietok
vzduchu min. 25.000 m³/h. Riadiaca skrinka musí obsahovať programovateľný týždenný
self-test s start-up počítadlom. Motor musí samostatne pracovať/fungovať min. 12h.
Priame LED osvetlenie
- Osvetlenie min. 300 lux (priemer) na rozmery povrchu ihriska vrátane inštalácie kábla a
ovládacieho panela/skrinky. Každá jednotlivá LED svetelná sieť osvetlenia. Kovová
skrinka s ochranou min. IP54. Bezpečnostná skrinka musí byť potiahnutá práškom.
Svetelný systém musí mať výkresy elektrickej káblovej inštalácie.
Trojkrídlové otočné dvere,
- Rozmery Ø180 cm x 220 cm. Ráfik dverí vyrobený z pozinkovaného cínu a potiahnutý
práškom. (Inox 316). Montážny materiál vyrobený z nehrdzavejúcej ocele kvality 316.
Sklo na hornej a dolnej časti každého listu, s použitím bezpečnostného skla s hĺbkou min.
3+3mm vrátane ochranného filmu. Dverové prvky musia byť pozinkované a potiahnuté
práškom. Dvere musia byť uzamykateľné cylindrickým zámkom, dodávané s min. 2
kľúčmi. Minimálna strata pretlaku požadovaná v dôsledku pohybu dverí. Podlahová
platňa vyrobená z hliníkovej dezénovej dosky (protišmyková guma), ktorá zabraňuje
pošmyknutiu a pádu.
Núdzový východ 143 cm x 220 cm,
- Nett/čisté otvorenie min. 129 × 210cm s okrúhlym oknom z termopanelového skla min
Ø25cm vnútri dverí. Kovová konštrukcia dverí musí byť pozinkovaná za horúca
a ochránená lakom. Núdzové dvere musia mať k dispozícii špeciálny výfukový poklop pre
vzduch.
Inštalácia
- Dodávateľ musí zabezpečiť dohľad nad prvou inštaláciou haly. Musí dodať všetok
potrebný materiál pre prvú konštrukciu (laná, rúrky atď.) a pripraviť upevňovacie
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miesta//body na šírenie po membráne. Hala bude postavená nad 2 kompletnými
tenisovými kurtami.
Technické požiadavky pre realizáciu predmetu zákazky:
- Súčasťou odovzdania a prevzatia musí byť: Osvedčenie o požiarnej bezpečnosti
membrány; Správa o tepelnej priepustnosti s dvojitou membránou (hodnota U) od
nezávislého inštitútu alebo tretej strany s maximálnym výsledkom U=1,74 W/m2K. Zo
správy musí byť zrejmé, že dodávateľ správu objednal.
- Záručná lehota pre membránu - 10 rokov
- Záručná lehota na ostatné diely - 1 rok

1 ks

Predpokladaná hodnota zákazky: 69.500,00 EUR bez DPH.
Slovník spoločného obstarávania:
Hlavný predmet:
hlavný slovník:
37452700-8 Tenis
Doplňujúce predmety:
hlavný slovník:
37452720-4 Vybavenie tenisových kurtov.
7.

Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
• § 32 ods. 2 písm. e) ZVO – doklad o oprávnení dodávať tovar na predmet obstarávania.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa ods. 2 písm. e), nakoľko verejný obstarávateľ
je oprávnený použiť údaje z informačných systémov (IS) verejnej správy podľa osobitného
predpisu. Uvedené sa netýka pre právnické osoby a pre fyzické osoby s obvyklým pobytom
mimo územia SR, nakoľko tieto údaje nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z IS verejnej
správy podľa osobitného predpisu.
• § 32 ods. 2 písm. f) ZVO – čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

8.

Lehota na predkladanie ponúk:
a) 23/07/2020 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: „Nafukovacia tenisová hala“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.

9.

Podmienky otvárania ponúk:
Dátum: 23. 07. 2020 Čas: 10:30 h.
Miesto: Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, Šaľa, zasadačka 1. poschodie
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.
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10. Podmienky financovania:
Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
neposkytne preddavkové ani zálohové platby. Spôsob platby:
1.splátka vo výške 50 % z kúpnej ceny po dodaní a montáži
2. splátka vo výške 10 % z kúpnej ceny k 30.6.2021
3. splátka vo výške 10 % z kúpnej ceny k 30.6.2022
4. splátka vo výške 10 % z kúpnej ceny k 30.6.2023
5.splátka vo výške 10 % z kúpnej ceny k 30.6.2024
6. splátka vo výške 10 % z kúpnej ceny k 30.6.2025.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena vrátane DPH.
12. Ďalšie informácie:
12.1 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.
12.2 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 8. Obálka musí byť
uzatvorená a zapečatená proti nežiaducemu otvoreniu s označením: „zákazka s nízkou
hodnotou – neotvárať“ a s heslom: „Nafukovacia tenisová hala“.
12.3 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, t.j.
dopravu na miesto určenia, montáž, inštaláciu, vyškolenie obsluhy a prevádzky zariadenia.
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.
12.4 Ponuka uchádzača musí obsahovať:
• Doklady podľa bodu 7. tejto výzvy
• Návrh na plnenie kritérií
• Technickú špecifikáciu dodaného tovaru
• Podpísaný návrh kúpnej zmluvy
• Súhlas so spracúvaním osobných údajov.
12.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
V Šali dňa 15. 07. 2020

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta
Prílohy:
• Návrh na plnenie kritérií
• Súhlas so spracúvaním osobných údajov
• Kúpna zmluva
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
1. Predmet zákazky: Dodávka a montáž nafukovacej tenisovej haly

2. Identifikačné údaje uchádzača:
Názov, obchodné meno uchádzača:

__________________________________

Sídlo uchádzača:

__________________________________

IČO uchádzača:

__________________________________

Kritérium na hodnotenie ponúk

Návrh uchádzača
Cena v EUR bez
DPH

DPH 20 % EUR

Cena v EUR
s DPH

Celková cena za predmet zákazky

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 zákazky,
pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

V _______________ dňa ____________________

_____________________________
meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
(podľa zákona č. 18/2018 Z. Z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)
Názov predmetu zákazky: Dodávka a montáž nafukovacej tenisovej haly
Titul:

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

Meno a priezvisko:

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

Narodený/á.:

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

Adresa trvalého pobytu:

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

Dole podpísaný/á ................................................................. udeľujem týmto súhlas so spracúvaním
mojich osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“) mestu Šaľa
ako verejnému obstarávateľovi v rámci zadávania zákazky na predmet obstarávania: „Dodávka
a montáž nafukovacej tenisovej haly“ .
Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek
písomne odvolať.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v Druhej hlave zákona č. 18/2018
Z. z.

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

.........................................
meno, priezvisko a podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača
v záväzkových vzťahoch
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KÚPNA ZMLUVA č. ......./2020
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom
znení
čl. I.
Zmluvné strany
1.1. Kupujúci
Mesto Šaľa
Sídlo:
Námestie Svätej Trojice č.7, 927 15 Šaľa
Zastúpený:
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Poverený na rokovanie vo veciach
- Právnych:
JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM
MsÚ Šaľa, pekarova@sala.sk
- Technických:
Jaroslav Rácz, referent správy nehnuteľností
racz@sala.sk
IČO:
00306185
DIČ:
2021024049
Bankové spojenie:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:
SK48 1111 0000 0066 2784 9005
(ďalej len kupujúci)
1.2. Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
Poverený na rokovanie vo veciach
- Právnych:
- Technických:
Email:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Zapísaný ...........
(ďalej len predávajúci)
(predávajúci a kupujúci spoločne ďalej v texte ako „zmluvné strany“)
čl. II.
Úvodné ustanovenia
2.1

Táto kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania
zákazky „Dodávka a montáž nafukovacej tenisovej haly“ v zmysle § 117 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní“). Kupujúci na
obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – výzva na
predkladanie ponúk v zmysle § 8 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní.

2.2

Základným účelom tejto zmluvy je kúpa, dodanie a montáž nafukovacej tenisovej haly.
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2.3

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka predávajúceho ako úspešného
uchádzača podľa zápisnice z vyhodnotenia ponúk zo dňa ............, ktorá je výsledkom
procesu verejného obstarávania.

2.4

V zmysle uvedených skutočností sa zmluvné strany výslovne dohodli na uzatvorení tejto
zmluvy.
čl. III.
Predmet zmluvy

3.1

Podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy sú:
3.1.1
požiadavky kupujúceho uvedené vo výzve na predkladanie ponúk vykonanej
kupujúcim podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s technickou
špecifikáciou,
3.1.2
ponuka predávajúceho zo dňa ................. .

3.1

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho spočívajúci v dodaní a montáži
nafukovacej tenisovej haly rozmerov 36,30m × 36,30m × 11 m (Nafukovacia hala je
určená na pokrytie 2 existujúcich tenisových kurtov), podľa kritérií určených kupujúcim
vo verejnom obstarávaní – technická špecifikácia tovaru (príloha č. 1) (ďalej aj ako
„tovar“) a poskytnutí súvisiacich služieb s ich dodaním v rozsahu dovoz na určené
miesto, montáž a osadenie.

3.2

Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu tovar popísaný a špecifikovaný v čl. III.
ods. 3.1 a 3.2 tejto zmluvy v celosti za kúpnu cenu podľa čl. V. tejto zmluvy a kupujúci
tovar v rovnakom rozsahu kupuje do svojho výlučného vlastníctva. Predmetom tejto
zmluvy je tiež záväzok predávajúceho dodávaný tovar na vlastné náklady a vlastnú
zodpovednosť dopraviť na miesto plnenia podľa čl. IV. ods. 4.1 tejto zmluvy a vykonať
jeho montáž.

3.3

Neoddeliteľnou súčasťou tovaru sú všetky potrebné doklady vzťahujúce sa na dodávaný
tovar podľa tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na jeho riadne užívanie a to najmä, nie však
výlučne originály alebo úradne overené fotokópie atestov, certifikátov (certifikáty alebo
ekvivalentné doklady ku nafukovacej hale, svietidlám ap., preukazujúce splnenie
podmienok príslušných noriem).

3.4

Predávajúci prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom predmetu plnenia
tejto zmluvy, že sú mu známe obsahové a technické podmienky. Disponuje dostatočnými
technickými, technologickými a personálnymi kapacitami a potrebnými odbornými
znalosťami na kvalitné, včasné a bezproblémové plnenie tejto zmluvy.

3.5

Predávajúci sa zaväzuje dodať včas a riadne tovar kupujúcemu a previesť na neho
vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje tovar od predávajúceho prevziať a včas zaplatiť
kúpnu cenu podľa čl. V. tejto zmluvy.

3.6

Predávajúci prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby kupujúceho, bol oboznámený
s jeho požiadavkami a výslovne prehlasuje, že predmet plnenia tejto zmluvy bude
realizovať s odbornou starostlivosťou podľa dohodnutého rozsahu prostredníctvom
odborne spôsobilých zamestnancov.
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3.7

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tovar podľa tejto zmluvy, ako aj miesto dodania sú
špecifikované dostatočne jasne a určite, v súlade s podkladmi pre verejné obstarávanie
a z uvedeného dôvodu sa toto zaväzujú v budúcnosti nerozporovať.
čl. IV.
Miesto, čas a spôsob plnenia zmluvy

4.1

Miestom dodania a montáže tovaru podľa tejto zmluvy je Tenisový areál na ul. Nitrianska
v Šali nachádzajúci sa na CKN parc. č. 3967/27 vedené katastrálnym odborom Okresného
úradu Šaľa, pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 868.

4.2

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu kompletný tovar podľa čl. III. tejto zmluvy
vrátane príslušných dokladov v súlade s požiadavkou kupujúceho a vykonať jeho montáž
na mieste určenom kupujúcim.

4.3

Dopravu tovaru podľa tejto zmluvy na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci
na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť pri dodržaní odbornej starostlivosti.

4.4

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že odovzdanie a prevzatie tovaru podľa čl. III. ods.
3.2 tejto zmluvy vykonajú formou písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu
po jeho riadnom dodaní a namontovaní zo strany predávajúceho v mieste dodania.
O odovzdaní a prevzatí tovaru podľa tejto zmluvy spíšu zmluvné strany prostredníctvom
svojich oprávnených zástupcov protokol o odovzdaní a prevzatí, v ktorom kupujúci
odsúhlasí, že tovar podľa tejto zmluvy preberá, resp. uvedie, že tovar podľa tejto zmluvy
preberá s námietkami (uvedie námietky), alebo nepreberá (uvedie dôvody neprevzatia)
a oprávnení zástupcovia zmluvných strán dohodnú náhradný termín odovzdania a
prevzatia.

4.5

Predávajúci je povinný bezodkladne po vykonaní montáže tovaru a ukončení všetkých
prác písomne vyzvať kupujúceho na písomné prevzatie tovaru. Zmluvné strany následne
dohodnú termín vykonania osobnej prehliadky tovaru, na ktorej poverený zástupca
kupujúceho vykoná kontrolu tovaru pred jeho odovzdaním a prevzatím, najmä či bol
tovar riadne dodaný, či nevykazuje zjavné vady a či spĺňa všetky podmienky vymienené
zmluvnými stranami v tejto zmluve.

4.6

Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie tovaru podľa tejto zmluvy od predávajúceho
v prípade, ak tovar nie je dodaný v súlade s výsledkom verejného obstarávania a/alebo
projektovou dokumentáciou a/alebo vykazuje zjavné vady, ktoré znemožňujú jeho riadne
a bezproblémové užívanie a/alebo predávajúci spolu s tovarom neodovzdal kupujúcemu
príslušné doklady.

4.7

Kupujúci je povinný riadne dodaný tovar podľa tejto zmluvy od predávajúceho uvedeným
spôsobom prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa čl. V. tejto zmluvy.

4.8

Kupujúci je oprávnený uskutočniť počas dodávky a montáže tovaru podľa tejto zmluvy
kontrolu kvality dodávaného tovaru. Pri zistení zjavnej vady dodávaného tovaru spíšu
zmluvné strany písomný záznam v dvoch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po
jednom vyhotovení. V zápise musí byť uvedený presný opis zistenej vady, počet vadných
kusov a nároky kupujúceho vyplývajúce z vád tovaru. Zápis musí byť datovaný
a podpísaný zástupcom kupujúceho alebo ním poverenou osobou a musí byť doručený
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predávajúcemu.
4.9

Termín dodávky a realizácie montáže je predávajúci písomne (prednostne mailom)
oznámiť kupujúcemu minimálne 7 kalendárnych dní vopred

4.10 Všetky termíny plnenia podľa tejto zmluvy sú pre predávajúceho záväzné a konečné
a možno ich meniť len na základe vis major podľa čl. X formou písomného dodatku
k tejto zmluve podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
čl. V.
Kúpna cena a platobné podmienky
5.1

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu za riadnu dodávku
a montáž tovaru podľa tejto zmluvy kúpnu cenu, ktorá je stanovená na základe výsledku
verejného obstarávania dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z.
o cenách, v znení neskorších a vykonávacích predpisov v súlade s cenovou ponukou
predávajúceho vo výške:
Cena bez DPH:
20% DPH:
Zmluvná cena s DPH:
Slovom s DPH:

..................................EUR
................................ EUR
.................................EUR
............................................................ eur

Kupujúci uhradí kúpnu cenu v 6 splátkach a to nasledovne:
1. splátka vo výške 50 % z kúpnej ceny podľa ods. 5.6 čl. V. zmluvy t.j. .............. EUR
2. splátka vo výške 10 % z kúpnej ceny k 30.6.2021 t.j......................,-EUR
3. splátka vo výške 10 % z kúpnej ceny k 30.6.2022 t.j......................,-EUR
4. splátka vo výške 10 % z kúpnej ceny k 30.6.2023 t.j......................,-EUR
5. splátka vo výške 10 % z kúpnej ceny k 30.6.2024 t.j......................,-EUR
6. splátka vo výške 10 % z kúpnej ceny k 30.6.2025 t.j......................,-EUR.
5.2

Dohodnutá kúpna cena je záväzná, konečná a nemenná a platí počas celej doby platnosti
tejto zmluvy. Kúpna cena zahŕňa všetky priame aj vedľajšie náklady spojené s riadnym
dodaním a montážou tovaru podľa tejto zmluvy (napr. náklady na dopravu, naloženie
a vyloženie, odvoz zvyšných častí prvkov, náklady súvisiace s riadnou a kompletnou
dodávkou, inštaláciou a montážou, vrátane odvozu a likvidácie odpadov v súlade
s príslušnými právnymi predpismi).

5.3

Predávajúci garantuje, že sú v celkovej pevnej cene zahrnuté všetky náklady na úspešné
dodanie a montáž tovaru podľa tejto zmluvy a počas plnenia tejto zmluvy nie je
oprávnený účtovať kupujúcemu žiadne ďalšie dodatočné náklady.

5.4

Zmena dohodnutej kúpnej ceny definovanej v čl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy je možná len
vo výnimočných prípadoch (napr. zmena DPH) vzájomnou dohodou zmluvných strán
formou písomného dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.

5.5

Kupujúci neposkytuje predávajúcemu žiadnu zálohovú platbu.
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5.6

Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí tovaru vystaví predávajúci kupujúcemu faktúru
na uhradenie kúpnej ceny podľa čl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy (vrátane DPH) a doručí ju
kupujúcemu. Doba splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

5.7

Faktúra musí obsahovať náležitosti platného daňového dokladu v zmysle platných
právnych predpisov Slovenskej republiky a špecifikáciu fakturovanej ceny riadne
dodaného a namontovaného podľa tejto zmluvy. Prílohou faktúry bude súpis dodávok
podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Faktúra musí byť doručená
do miesta sídla kupujúceho uvedeného v čl. I. tejto zmluvy spolu s dodacím listom.

5.8

Kupujúci je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť faktúru bez zaplatenia
predávajúcemu na doplnenie a prepracovanie, ak faktúra neobsahuje náležitosti platného
daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov SR alebo má iné vady
v obsahu, pričom splatnosť faktúry sa prerušuje. Po doručení opravenej faktúry
kupujúcemu začne plynúť nová 60 dňová lehota splatnosti faktúry.

5.9

Predávajúci je povinný po riadnom odovzdaní a prevzatí tovaru podľa tejto zmluvy
doručiť kupujúcemu najneskôr spolu s faktúrou aj potrebnú súvisiacu dokumentáciu –
originál alebo úradne overené fotokópie atestov, certifikátov (certifikáty alebo
ekvivalentné doklady ku každému produktu, preukazujúce že tovar spĺňa podmienky
podľa príslušných noriem), záručné listy a iné súvisiace doklady, ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť tovaru podľa tejto zmluvy.

5.10 V prípade ak kupujúci neuhradí predávajúcemu kúpnu cenu na základe vystavenej
faktúry v lehote jej splatnosti dostáva sa voči predávajúcemu do omeškania a predávajúci
je oprávnený požadovať od kupujúceho okrem úhrady kúpnej ceny aj úhradu úroku
z omeškania podľa predpisov občianskeho práva.
čl. VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
6.1

Zaplatením celej kúpnej ceny prechádza vlastnícke právo k tovaru z predávajúceho na
kupujúceho. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho i nebezpečenstvo náhodnej
škody tovaru. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru a prípadnú škodu týmto nie
sú dotknuté.
čl. VII.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

7.1

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve, akosti a vyhotovení podľa
projektovej dokumentácie, v lehote uvedenej v čl. IV. ods. 4.3 tejto zmluvy. Tovar musí
spĺňať podmienky platných právnych predpisov a príslušných STN a EN.

7.2

Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch tovaru stanovených
touto zmluvou a záväznými technickými normami a všeobecne záväznými predpismi.
Tovar má tiež vady, ak:
a) vykazuje nedorobky,
b) nie je dodaný riadne a včas,
c) má právne vady, alebo je zaťažený právami tretích osôb.

7.3

Zjavné vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho bez zbytočného
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odkladu pri odovzdaní a prevzatí tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie
tovaru, ktorý vykazuje zjavné vady (napr.: zjavné poškodenie alebo nekompletnosť
tovaru alebo jeho jednotlivých súčastí). Dôvody odmietnutia musia byť uvedené v
protokole o odovzdaní a prevzatí tovaru.
7.4

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na dodaný tovar 5 ročnú záručnú dobu, ktorá začína
plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia tovaru. Záručná doba neplynie
v čase, kedy kupujúci nemohol užívať tovar pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

7.5

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase jeho odovzdania kupujúcemu a tiež
za vady, ktoré vzniknú neskôr, ak budú spôsobené porušením povinností predávajúceho.

7.6

Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady/akosti tovaru uplatní bez zbytočného
odkladu najneskôr však do 15 dní po jej zistení písomnou formou u predávajúceho
a kupujúci zároveň určí predávajúcemu primeranú lehotu na jej odstránenie. V prípade ak
vec neznesie odklad je kupujúci oznámiť zistenú vedu tovaru aj inou formou (napr.
telefonicky u povereného zamestnanca predávajúceho alebo e-mailom), takto oznámenú
vadu kupujúci a doručí predávajúcemu aj písomne.

7.7

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady tovaru počas záručnej doby, má kupujúci
právo požadovať bezplatné odstránenie vady a predávajúci povinnosť túto vadu
bezodplatne a bezodkladne odstrániť. Predávajúci sa zaväzuje, že opravu a/alebo výmenu
poškodených súčastí tovaru počas plynutia záručnej doby podľa tejto zmluvy zabezpečí
v lehote požadovanej kupujúcim podľa čl. VII. ods. 7.6 tejto zmluvy najneskôr však do
30 dní odo dňa, kedy písomného oznámenie vady tovaru bolo doručené predávajúcemu.

7.8

Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád tovaru do piatich dní odo
dňa uplatnenia písomnej reklamácie kupujúcim a vady odstrániť v čo najkratšom
možnom čase. Termín začatia a lehotu odstránenia vád dohodnú zmluvné strany
písomnou formou.

7.9

Predávajúci je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu aj také vady, za ktorých vznik
popiera zodpovednosť, avšak ich odstránenie neznesie odklad. Takto vzniknuté náklady
budú v prípade, ak sa preukáže, že za ich vznik nenesie predávajúci zodpovednosť,
uhradené na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, podľa spôsobu tvorby kúpnej
ceny.

7.10 Ustanoveniami o zodpovednosti za vady podľa tohto článku tejto zmluvy nie je dotknutá
zodpovednosť predávajúceho za škodu preukázateľne spôsobenú kupujúcemu alebo
tretím osobám v dôsledku vád tovaru alebo nesprávnymi postupmi predávajúceho pri
plnení tejto zmluvy.
7.11 Nároky kupujúceho vyplývajúce z vád tovaru sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
7.12 Predávajúci preberá záruku za dodávaný tovar a jeho montáž, ktorá je súčasťou predmetu
tejto zmluvy. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar podľa tejto zmluvy bude spôsobilý
na riadne užívanie počas plynutia záručnej doby na dohodnutý účel a zachová si počas
plynutia tejto záručnej lehoty dohodnuté vlastnosti vymienené touto zmluvou.
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čl. VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
8.1

Predávajúci je povinný najmä:
a) dodať a vykonať montáž tovaru riadne, včas a s odbornou starostlivosťou, v súlade
s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a STN, EN
c) tovar protokolárne odovzdať kupujúcemu,
d) pri plnení tejto zmluvy predchádzať škodám na majetku kupujúceho a tretích osôb a
postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu majetku kupujúceho a tretích osôb a v
prípade vzniku takýchto škôd odstrániť ich navrátením do pôvodného stavu (vrátane
prípadného znehodnotenia priľahlých pozemkov), ak navrátenie do pôvodného stavu
nie je možné je predávajúci povinný nahradiť škodu v peniazoch,
e) dodržiavať pri plnení tejto zmluvy ustanovenia zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
f) dodať tovar iba v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve. Akékoľvek dodávky a plnenia
naviac musia byť vopred písomne odsúhlasené kupujúcim spolu s dohodou o ich cene,
g) predávajúci musí mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu počas
celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

8.2

Kupujúci je povinný najmä:
a) prevziať riadne a včas dodaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu,
c) poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri dodávaní tovaru.
čl. IX.
Sankcie a náhrada škody

9.1

Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné
sankcie:
a) v prípade nedodržania termínu dodania tovaru je predávajúci povinný zaplatiť
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej kúpnej ceny tovaru za každý
i začatý kalendárny deň omeškania,
b) v prípade omeškania predávajúceho s nástupom na odstránenie vady a/alebo s
odstránením vady tovaru podľa tejto zmluvy v lehote uvedenej v čl. VII. ods. 7.7 a ods.
7.8 tejto zmluvy je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 50,-EUR a to za každý i začatý deň omeškania a kupujúci je oprávnený
odstrániť vady tovaru aj tretími osobami na náklady a zodpovednosť predávajúceho,

9.2

Predávajúci je zodpovedný v plnom rozsahu za prípadné škody, ktoré vzniknú
kupujúcemu alebo tretím osobám pri dodávke a/alebo montáži tovaru, ibaže by preukázal,
že by ku škode prišlo aj inak.

9.3

Zaplatením zmluvnej pokuty a/alebo úrokov z omeškania nezbavuje zmluvné strany
zodpovednosti za spôsobenú škodu.

9.4

Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t.j.
ich právny dôvod ako aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady
zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného
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styku a obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto
zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný
a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne
okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.
čl. X.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)
10.1 Zmluvná strana nie je zodpovedná za škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane z
dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť (vyššia moc). Za okolnosti vylučujúce
zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a
bráni jej v splnení povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana
túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v čase
podpísania tejto zmluvy mohla túto prekážku predvídať. Za okolnosti vylučujúce
zodpovednosť sa považujú najmä nepredvídateľné prírodné udalosti, vojna, teroristická
akcia, epidémia, štrajk postihujúci možnosť plnenia povinnosti zmluvnej strany.
10.2 Každá zo zmluvných strán je povinná písomnou formou vyrozumieť bez zbytočného
odkladu druhú zmluvnú stranu o okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť tejto zmluvnej
strany s uvedením dôvodov a predpokladanej doby trvania takýchto okolností. Zmluvná
strana, odvolávajúca sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná poskytnúť
druhej zmluvnej strane možnosť preveriť existenciu dôvodov vylučujúcich
zodpovednosť.
10.3 Zmluvná strana postihnutá vyššou mocou sa zaväzuje vyvinúť primerané úsilie na
odstránenie okolností vylučujúcich zodpovednosť, aby bolo možné obnoviť plnenie
predmetu tejto zmluvy a na druhej zmluvnej strane písomne oznámiť zánik okolností
vylučujúcich zodpovednosť.
čl. XI.
Skončenie zmluvného vzťahu
11.1 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou končí uplynutím termínu dodania tovaru s
výnimkou ustanovení z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj ďalej po dodaní tovaru.
11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) zánikom predávajúceho bez právneho nástupcu,
c) zánikom oprávnenia predávajúceho vykonávať činnosti, ktoré tvoria predmet tejto
zmluvy
d) odstúpením od zmluvy.
11.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené predávajúcemu.
11.5 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia povinností
predávajúceho vyplývajúcich z tejto zmluvy. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa
považuje napríklad: nedodanie tovaru v stanovenom, resp. požadovanom termíne alebo
nedodanie tovaru v požadovanej kvalite.
11.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak kupujúci po márnom uplynutí lehoty
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splatnosti faktúry nezaplatí kúpnu cenu ani v ďalšej dodatočne poskytnutej 30-dňovej
lehote.
11.5 V prípade platného odstúpenia od tejto zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť všetky
plnenia, ktoré si na základe tejto zmluvy do dňa platnosti odstúpenia od zmluvy na
základe tejto zmluvy poskytli.
čl. XII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
12.1 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len písomnými
očíslovanými dodatkami k tejto zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke
kupujúceho.
12.3 Vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a
ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.
12.4 Zmluvné strany budú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy predovšetkým
dohodou.
12.5 Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi účastníkmi, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy sa
účastníci zaväzujú doručovať poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou
doručuje zmluvná strana - odosielateľ písomnosti druhej zmluvnej strane - adresátovi na
adresu jeho sídla uvedeného v čl. I. tejto zmluvy, resp. adresu písomne oznámenú
zmluvnou stranou ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je možné doručiť písomnosť na
túto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená v deň, keď ju pošta vrátila odosielateľovi
ako nedoručiteľnú zásielku a to bez ohľadu na dôvod, pre ktorý sa ju nepodarilo doručiť.
12.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa
záväzku medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto dohody i prostredníctvom e–
mailu a/alebo faxu. Písomnosť doručenú prostredníctvom faxu a/alebo e–mailu treba
doplniť najneskôr do troch dní predložením originálu spôsobom podľa predchádzajúceho
odseku tohto článku.
12.7 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch povahy originálu, z ktorých po ich
podpísaní oprávnenými zástupcami štatutárnych orgánov oboch zmluvných strán obdrží
kupujúci štyri a predávajúci dve vyhotovenia.
12.8 Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé existencie práv a povinností vyplývajúcich
z ustanovenia § 47a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
a § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto zmluva tak, ako bola
vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne, vážne, zrozumiteľne a
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úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
Príloha č. 1 – technická špecifikácia tovaru

V ............................., ……...2020

V Šali, ..............2020

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

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

...............................................
Mgr. Jozef Belický
primátor
mesta Šaľa
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