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Príloha č. 1 

Návrh na plnenie kritéria 

Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku – Pavilón 5 

 

1. Základné údaje: 

Názov, obchodné meno uchádzača: ........................................................................... 

Sídlo uchádzača:   ........................................................................... 

IČO uchádzača:   ........................................................................... 

 

2. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: 

Tabuľku vyplniť podľa popisu v SO 03 Interiér Špecifikácia zariadenia interiéru viď. príloha č. 2 ! 

Položka  Názov - popis Množstvo  Cena za 

1 ks 

Cena 

spolu 

Cena spolu 

bez DPH 

Cena spolu 

s DPH  

01 Skriňa na posteľnú bielizeň s dverami 1 ks     

02 Stohovateľná drevená posteľ 
s matracom  

21 ks     

03 Kôš na použitú posteľnú bielizeň 
s uzatváraním 

1 ks     

04 Písací stôl s kontajnerom alebo 
zásuvkou 

1 ks     

05 Písací stôl s kontajnerom alebo 
zásuvkou 

1 ks     

06 Detský drevený obdĺžnikový stôl 
s nastaviteľnou výškou 

4 ks     

07 Detská drevená stohovateľná stolička 
s operadlom 

24     

08 Skrinka otvorená, 3 ukladacie úrovne, 
spodná zásuvka 

3 ks     

09 Skrinka otvorená, rôzne ukladacie 
úrovne 

2 ks     

10 Šatníková skriňa s dverami 1 ks     
11 Šatňová lavička 6 ks     

12 Detská šatňová skrinka pre 4 deti 6 ks     

13 Kancelárska stolička s operadlom 
a podrúčkami s nastaviteľnou výškou 
sedadla s polohovateľným operadlom, 
otáčavé, na kolieskach 

2 ks     

21 Detská kuchynka so sporákom a rúrou 1 ks     

22 Inteligentná sedačka polkruh s dvoma 
kontajnermi 

2 ks     

23     Skrinka policová hranatá so šiestimi 
kontajnermi 

4 ks     

24a Detská poličková skrinka usmiata 
hruška 

1 ks     

24b Detská poličková skrinka usmiata 1 ks     
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jahôdka 

25 Polica na stenu 1 ks     

26 Koberec cesta - zima 1 ks     

27 Koberec škôlka 1 ks     

31 Drevený vešiak na stenu s 3 háčikmi 7 ks     

32 Odpadkový kôš s detským motívom 
s objemom 20 l 

4 ks     

33 Zrkadielko s farebným motívom 
z laminovanej MDF dosky 

5 ks     

34 Polička na poháriky – 20 ks 1 ks     

35 Plastový pohárik 0,4 l 20 ks     

51 Dávkovač mydla 3 ks     

52 Zásobník papierových utierok v kotúči 2 ks     

53 Zásobník toaletného papiera 6 ks     

54 Nástenný držiak kefy na toaletu 
vrátane kefy 

8 ks     

 

Kritérium na určenie PHZ Plnenie 

 

Celková cena v EUR vrátane DPH 

 

 

 

Platca DPH:  áno  -  nie 

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

  

1. 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 obstarávací 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 

 

 





STAVBA : Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku

STAVEBNÝ OBJEKT : SO 03  Interiér

MIESTO STAVBY : Vinohradská 1595, Močenok, parcela č. 6919/358, 6919/246, katastrálne územie Močenok

ÚČEL OBJEKTU :
− predmetom riešenia  projektu je  vybavenie  mobilným  zariadením  interiérových  priestorov  pre  plnohodnotnú

prevádzku  Pavilónu 5
− vybavenie materskej školy pozostáva z vybavenia herne, spálne, šatne a hygienických priestorov pre deti a z

vybavenia priestorov pre pedagogických zamestnancov 

TECHNICKÉ RIEŠENIE :
Herňa pre deti vo veku 3-6 rokov :
− herne  sú  vybavené  stolíkmi  a  stoličkami  pre  predškolské  zariadenia,  nábytkom  pre  učiteľku,  didaktickými

pomôckami a hračkami pre deti
− detské stolíky majú možnosť výškového nastavenia, stoličky sú ergonomicky tvarované a zabezpečené proti

kĺzaniu
Spálňa pre deti vo veku 3-6 rokov :
− spoločná spálňa pre deti je vybavená detskými postieľkami s možnosťou stohovania, súčasťou postieľok sú

matrace
− čistá posteľná bielizeň sa odkladá do skrinky s priehradkami, použitá posteľná bielizeň sa zberá do košov
Šatňa :
− šatňa je vybavená  lavičkami,  skrinkami s priehradkami a háčikmi na odloženie  odevov,  v spodnej  časti  je

priestor na odkladanie topánok
− v šatni sú umiestnené poličky a odpadkový kôš
Hygienické zariadenia :
− v hygienických priestoroch sa nachádzajú vešiaky, kúpeľňová polička a odpadkový kôš
Požiadavky kladené na nábytok pre materské školy :
− bezpečnosť : pevné prvky a oblé hrany, nábytok pre materské školy musí byť bezpečný aj v nepredvídateľných

situáciách
− uskladniteľnosť  :  nábytok  pre  materské  školy  často  premiestňovaný  v  rámci  úspory  priestoru  musí  byť

jednoducho uskladniteľný
− jednoduchá údržba : použitý materiál musí umožňovať udržiavať nábytok v škôlke vždy čistý
− dlhodobá životnosť : nábytok pre materské školy musí byť dostatočne pevný a stabilný, vyrobený z kvalitných

materiálov, aby detskú záťaž vydržal dostatočne dlho
− atraktívnosť : veselé farby pozdvihnú náladu v celej miestnosti a pekný nábytok navodí vhodnú atmosféru na

rozvoj našich najmenších
− prispôsobená výška : nábytok pre škôlky musí byť výškovo prispôsobený deťom v predškolských zariadeniach
− zdravotná nezávadnosť : použitý materiál musí byť bezpečný, nezávadný, ekologický a certifikovaný
Kancelárske priestory :
− kabinet učiteľov je vybavený kancelárskym stolami a kancelárskou stoličkou a uzatvorenou skriňou s policami
Ostatné vybavenie :
− súčasťou interiérového vybavenia sú odpadkové koše
Farebné riešenie :
− farebné riešenie interiéru je definované v projektovej dokumentácii

Dokladovanie požadovaných vlastností výrobkov
Zhotoviteľ  stavby je povinný použiť  výlučne výrobky s vlastnosťami zabezpečujúcimi v zmysle § 43d Zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku zo dňa 27. apríla 1976 v znení neskorších predpisov
počas ekonomicky odôvodnenej  životnosti  stavby mechanickú odolnosť  a stabilitu stavby,  požiarnu bezpečnosť
stavby, hygienu a ochranu zdravia a životného prostredia, bezpečnosť stavby pri jej užívaní, ochranu pred hlukom
a vibráciami, energetickú úspornosť a ochranu tepla stavby, na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba
stavebné výrobky, ktoré sú v zmysle ustanovenia § 43f cit. zákona, zákona č. 133/2013 o stavebných výrobkoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov Z. z. (úplné znenie zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 264/1999 Z. z., zákonom č. 413/2000 Z. z.,  zákonom č.
134/2004 Z. z. a zákonom č. 173/2008 Z. z.) a  vyhlášky 558/2009 MVRR SR ( vyhláška, ktorou sa ustanovuje
zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní
značiek zhody v znení vyhlášky 451/2011)  vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, túto skutočnosť musí
zhotoviteľ  stavby pred začatím realizácie  dokladovať  objednávateľovi  príslušnými  dokladmi o zhode  (atestami)
platnými na území Slovenskej republiky.

A + D Projekta, s.r.o., Pod Orešinou 226/2, 949 11 Nitra                                             mail : potancok.ivan@mail.t-com.sk, mobil : 0948 082 197
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Kúpna zmluva 

uzatvorená v zmysle § 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka 

 

 

 

uzatvorená medzi  

Kupujúci:     Obec Močenok 

Sídlo:      Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok  

Zastúpený:     PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce  

Telefón:    037/6552370, 0915 712 593 

Mailová adresa:  starosta@mocenok.sk  

Bankové spojenie:    VÚB, a.s. Galanta  

Číslo účtu v tvare IBAN:   SK42 0200 0000 0015 8221 9153  

IČO:      00 308 439 

DIČ:     2021252794  

 (ďalej Kupujúci) 

 

 

 

Predávajúci:      
Sídlo:       

Zastúpený:      

Osoby oprávnené na rokovanie:   

vo veciach technických a zmluvných:   

Tel.:       

mail:       

Bankové spojenie:     

Číslo účtu v tvare IBAN:      

IČO:       

DIČ:       

IČ DPH:      

Zapísaný v registri:      

(ďalej Predávajúci) 

(ďalej Zmluvné strany) 

(ďalej „zmluva“) 

 

 

PREAMBULA 

 

Zmluvné strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, ţe podkladom pre uzavretie tejto kúpnej zmluvy sú  

všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Kupujúci za účelom  predkladania ponúk  

v zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení na 

predmet zákazky: ,,Interiérové vybavenie pre prístavbu – Rozšírenie kapacity Materskej školy 

v Močenku“. 

Na základe víťaznej ponuky Predávajúceho (ďalej len „Ponuka Predávajúceho“; najmä ,,Návrh na 

plnenie kritéria“), ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy, sa Kupujúci a Predávajúci dohodli na tom, ţe 

Predávajúci vykoná v súlade s Návrhom na plnenie kritéria pre Kupujúceho dodávku a výrobu, 

dopravu, presun materiálno-technického vybavenia na miesto dodania v rámci projektu „Rozšírenie 

kapacity Materskej školy v Močenku“ (ďalej len „Projekt“). 

Projekt bude financovaný pomocou nenávratného finančného príspevku Poskytovateľa v rámci 

Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 2,  Investičná priorita 2.2, Špecifický 

cieľ 2.2.1. Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl (ďalej len „Poskytovateľ NFP“), výzvy 

s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 (ďalej len „Výzva“). Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, ţe 

Predávajúci dodá predmet tejto kúpnej zmluvy pre kupujúceho za podmienok upravených touto 

kúpnou zmluvou.  
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Článok 1  

Predmet zmluvy 

 

1.1 Predávajúci  predáva  a    Kupujúci   kupuje  interiérové   vybavenie   pre   projekt:  ,, Interiérové 

vybavenie  pre  prístavbu –   rozšírenie kapacity  Materskej   školy v Močenku“,  ktoré  vyrobí 

a dodá Predávajúci aj s dopravou, montáţou v súlade s „Návrhom na plnenie kritéria“ v predloţenej 

cenovej ponuke Predávajúcim zo dňa ......................... Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je jeho 

doprava, presun na miesto dodania.   

 

1.2. Podrobný opis predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 bod 1.1. obsahuje príloha č.1 Návrh na plnenie 

kritéria“ predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 bod č. 1.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej 

zmluvy. V cene jednotlivých poloţiek v prílohe č.1 sú zahrnuté všetky výdavky spojené s plnením 

predmetu tejto zmluvy.  

 

1.3 Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpnej zmluvy uvedený v čl. 1 bod 1.1. prevziať a zaplatiť zaň 

dohodnutú cenu uvedenú v čl. 2 bod. 2.1. tejto kúpnej zmluvy.  

 

1.4. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi zmluvnými stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo 

obsahu a/alebo kvality plnenia predmetu zmluvy, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši 

zmluva, platí aţ do prijatia vzájomnej dohody zmluvných strán alebo rozhodnutia príslušného 

orgánu, písomné stanovisko Kupujúceho a Predávajúci je povinný toto stanovisko Kupujúceho 

rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodrţiavať.  

 

1.5. Ak by v priebehu plnenia predmetu zmluvy došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Kupujúcim a 

Predávajúcim, nesmie dôjsť k zastaveniu plnenia predmetu zmluvy alebo jeho oneskoreniu alebo 

inému ovplyvneniu realizácie plnenia zo strany Predávajúceho, pričom Predávajúci zodpovedá za 

všetky škody, ktoré vzniknú nedodrţaním tejto povinnosti.  

 

 

Článok 2  

Cena a platobné podmienky 

 

2.1. Predávajúci touto zmluvou predáva a Kupujúci kupuje predmet zmluvy uvedený v čl. 1. za 

dohodnutú cenu podľa § 3 ods. 1 v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení 

v hodnote:  

........................ Eur bez DPH 

........................ Eur 20% DPH 

........................ Eur vrátane DPH,  

slovom: .................... Eur. 

 

2.2. Cenu za dodávku predmetu zmluvy sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť na základe faktúry, ktorú 

Predávajúci vystaví a odošle Kupujúcemu v štyroch origináloch po splnení týchto podmienok:  

 

2.2.1 Predmet zmluvy bude odovzdaný/prevzatý len ako celok po vykonaní celého predmetu zmluvy 

bez vád a nedorobkov a fakturovaný na základe Kupujúcim písomne overeného preberacieho 

protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami a záručných listov vrátane certifikátov CE  

predloţených v slovenskom (alebo českom) jazyku a vyhlásení o zhode, v ktorých bude uvedené 

mnoţstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s prílohou č. 1 tejto kúpnej zmluvy a doba 

záruky. Ak Kupujúci zistí fakturovanie nerealizovaných dodávok alebo sluţieb, neuhradí celú 

faktúru a vráti ju Predávajúcemu na prepracovanie.  

 

2.2.2 Overenie vecnej správnosti faktúry podľa čl. 2 bod 2.2.1 vykoná poverená osoba Kupujúceho 

do 3. pracovného dňa od doručenia faktúry spolu s preberacím protokolom a záručnými listami 

Kupujúcemu. Ak má faktúra vady, alebo faktúra nebude obsahovať náleţitosti daňového dokladu, 

vráti ju Predávajúcemu na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a 

nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Kupujúcemu.  
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2.2.3 Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru aţ po písomnom odsúhlasení celkového plnenia 

predmetu kúpnej zmluvy Kupujúcim, inak mu je Kupujúci oprávnený faktúru vrátiť späť. Faktúra 

bude vo výške 100% z celkovej dohodnutej ceny.   

 

2.3. Faktúru vyhotoví Predávajúci v súlade s platnou legislatívou a predloţí Kupujúcemu v 4 

originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:  

- číslo faktúry, resp. daňového dokladu;  

- označenie Kupujúceho a Predávajúceho, peňaţný ústav, číslo účtu;  

- IČO a DIČ Predávajúceho, IČO Kupujúceho;  

- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu;  

- miesto a názov dodávky;  

- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia;  

- zdaniteľné obdobie;  

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry;  

- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch;  

- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Predávajúceho;  

- prílohou faktúry bude preberací protokol.  

 

2.4. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie ceny za dodávku predmetu zmluvy aţ po dodaní 

predmetu kúpnej zmluvy Predávajúcim na základe faktúry vystavenej Predávajúcim do 5 dní od 

podpísania preberacieho protokolu.  

 
2.5. Kupujúci neposkytne Predávajúcemu preddavok ani zálohu.  

2.6. Faktúra bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry.  

2.7. V prípade, ţe Predávajúci má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za 

bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške.  

2.8. Zmluvné strany sa dohodli, ţe ak sa Predávajúci stane platiteľom DPH, v takom prípade 

zmluvná cena podľa článku 2 bodu 2.1 nebude navýšená, ale bude upravený základ dane.  

 

 

Článok 3  

Realizácia dodávky a prechod vlastníctva 

 

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy bude od 15.08.2018 do 15.09.2018. Dodanie predmetu zmluvy 

oznámi Predávajúci kupujúcemu vopred písomne. Termín plnenia predmetu zmluvy je moţné 

predĺţiť jedine z dôvodov uvedených v čl. 8, bod 8.4. Predávajúci je povinný termín plnenia 

predmetu zmluvy prispôsobiť priebehu stavebných prác na mieste dodania predmetu zmluvy 
realizovaných treťou osobou a dodrţiavať pritom pokyny Kupujúceho. 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, ţe vlastnícke práva k predmetu zmluvy prejdú na Kupujúceho po 
zaplatení zmluvnej ceny.  

Článok 4  

Podmienky plnenia predmetu zmluvy 

 

4.1 Kupujúci sa zaväzuje počas plnenia predmetu tejto zmluvy poskytnúť Predávajúcemu potrebné 

spolupôsobenie v rozsahu plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom oprávnených osôb.   

 

4.2 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Materská škola, Vinohradská 1595/3, 951 31 Močenok. 

 

4.3 Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní kontroly/auditu/overovania 

súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku (ďalej len ,,NFP“), ktorú má Kupujúci uzatvorenú 
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s poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami Poskytovateľa NFP. Oprávnenými osobami na 

výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:   

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,   

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,   

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby,   

d) Úrad vládneho auditu, jeho spolupracujúce orgány  a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu,  

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

 

 

Článok 5  

Protokolárne odovzdanie 

 

5.1. Celkový predmet zmluvy podľa čl. l tejto zmluvy prevezme Kupujúci od Predávajúceho ako 

celok po jeho doručení, presune, inštalácii na miesto dodania v termíne podľa bodu 3.1. tejto zmluvy 

formou preberacieho protokolu, v ktorom budú uvedené aj jednotlivé poloţky dodaného predmetu 

zmluvy podľa Prílohy č.1, budú k nemu priloţené záručné listy a certifikáty na dodaný predmet 

zmluvy.  

5.2. Po splnení dodávky predmetu zmluvy podľa čl. 1 tejto zmluvy, v súlade s čl. 2 bod 2.2.1. 

potvrdia túto skutočnosť splnomocnení zástupcovia oboch zmluvných strán bez meškania svojimi 

podpismi na preberací protokol.  

5.3. Dňom zaplatenia kúpnej ceny prechádza na Kupujúceho vlastníctvo k predmetu zmluvy.  

 

Článok 6  

Záručná doba, záručný servis 

 

6.1. Predávajúci zodpovedá za to, ţe predmet kúpnej zmluvy je dodaný podľa podmienok zmluvy, 

všetkých jej príloh, a ţe počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  

6.2. Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na predmet kúpnej zmluvy záruku v rozsahu 24 mesiacov na 

celý predmet dodávky podľa čl. 1, pokiaľ záručná doba na niektorú z poloţiek dodaného tovaru 

podľa č. 1 nie je stanovená v záručnom liste inak. Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré predmet 

má v čase jeho odovzdania Kupujúcemu.  

6.3. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po podpise preberacieho protokolu oboma 

zmluvnými stranami.  

6.4. Kupujúci je oprávnený v prípade vzniku vady na dodanom tovare uplatniť písomnú reklamáciu u 

predávajúceho, ktorú bude vopred nahlasovať Predávajúcemu telefonicky na č. tel. .......................... a 

následne prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: ................................................. . Predávajúci 

je povinný potvrdiť prijatie písomnej reklamácie obratom na mailovú adresu odosielateľa, prípadne 

inej osoby poverenej Kupujúcim, o čom je v prípade takejto zmeny Kupujúci povinný Predávajúceho 

obratom písomne informovať. Vybavovanie reklamácií sa riadi podľa platných ustanovení 

Občianskeho zákonníka.  

6.5. Predávajúci je povinný počas plynutia záručnej doby zabezpečiť odstránenie závady s nástupom 

do 24 hodín od telefonického oznámenia v zmysle bodu 6.4. tejto zmluvy a vadu bezodkladne 

odstrániť najneskôr do 3 dní, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Takáto zmena je moţná 

len v odôvodnených prípadoch a na základe písomného súhlasu Kupujúceho uvedeného v 

reklamačnom zápise, ktorý zmluvné strany spíšu pri posúdení reklamácie. V prípade zistenej závady, 

chyby na dodanom predmete zmluvy, je Predávajúci povinný bezplatne túto odstrániť, resp. dodať 
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bezchybný tovar podľa predmetu zmluvy tak, aby nebolo ohrozené plnenie záväzkov, ktoré 

Kupujúcemu vyplývajú zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi 

Kupujúcim a Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program.  

6.6. Náklady na záručné opravy (práca a náhradné diely) znáša po celú záručnú dobu Predávajúci. 

Záručný list je prílohou faktúry a v prípade, ţe pri reklamácii je dodaný náhradný tovar, je prílohou 

kaţdého dodacieho listu.  

6.7. Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vzniknú vinou nesprávneho alebo nešetrného 

pouţívania alebo neoprávneného zásahu do zariadenia, alebo vplyvom prírodného ţivlu.  

 

 

Článok 7  

Zodpovednosť za škodu 

 

7.1. Predávajúci je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku  a 

súkromných osôb, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako dôsledok dodávky 

predmetu tejto zmluvy.  

7.2. Zmluvné strany sú zodpovedné za spôsobenú škodu v zmysle všeobecne záväzných právnych 

predpisov a ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k 
predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd. 

7.3. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu písomne upozorniť druhú zmluvnú stranu 

na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ktoré bránia riadnemu plneniu tejto zmluvy. 

Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia k odvráteniu a prekonaniu okolností 

vylučujúcich zodpovednosť.  

 

Článok 8  

Zmluvné pokuty 

 

8.1. Zmluvná strana je v omeškaní s plnením záväzku, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, ktorý 

pre zmluvnú stranu vyplýva z tejto zmluvy, a to aţ do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do 

doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.  

8.3. Zmluvná strana nie je v omeškaní, ak poţiadala o zmenu termínu plnenia a táto zmena termínu 

bola akceptovaná druhou zmluvnou stranou. Ţiadosť o zmenu termínu plnenia musí byť doručená 

písomne v dostatočnom časovom predstihu pred termínom plnenia dodávok tak, aby druhej zmluvnej 
strane nevznikli škody, s uvedením dôvodu a náhradného termínu plnenia.  

8.5. V prípade omeškania Predávajúceho s termínom realizácie prác alebo dodávok tovarov 

uvedených v čl. 3 ods. 3.1, môţe Kupujúci účtovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,00 

eur za kaţdý deň omeškania.  

8.6. V prípade nedodrţania ustanovení uvedených v čl. 6 a v čl. 4 ods. 4.11 môţe Kupujúci účtovať 
Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50,00 eur za kaţdý deň omeškania.  

8.7. V prípade, ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, môţe Predávajúci účtovať 
Kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlţnej čiastky za kaţdý deň omeškania.  

8.8. Podkladom pre uhradenie zmluvnej pokuty je jej vyúčtovanie oprávnenou zmluvnou stranou. 

Zmluvná pokuta je splatná do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy oprávnenej zmluvnej strany 

k jej uhradeniu povinnou zmluvnou stranou.  

 

 

Článok 9  
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Vyššia moc 

 

9.1. Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie predmetu tejto zmluvy, pokiaľ 

takéto neplnenie je zavinené pôsobením “vyššej moci”. Definícia vyššej moci sa bude riadiť 

publikáciou „Vyššia moc a sťaţené plnenie“ vydanou Medzinárodnou obchodnou komorou 

(MOK/ICC) pod číslom 421. Vyššou mocou sa rozumejú najmä poţiar, zemetrasenie, havária, štrajk, 

embargo, administratívne opatrenia štátu a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za 

normálnych okolností predvídať, a ktorým nemohli pri pouţití obvyklých prostriedkov a opatrení 

zabrániť. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe sú s uvedenou publikáciou oboznámené.  

9.2. O začatí, ako aj o pominutí pôsobenia “vyššej moci” sú zmluvné strany povinné sa vzájomne 

bez meškania písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu zmluvy 

trvá po dobu pôsobenia “vyššej moci”, najviac však 1 mesiac. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné 

strany dohodnú na ďalšom postupe a prípadne na vzájomnom odstúpení od tejto zmluvy.  

 

 

Článok 10.  

Odstúpenie od zmluvy 

 

10.1. Kupujúci si vyhradzuje právo na predčasné ukončenie zmluvy a Predávajúci prehlasuje, ţe s 

týmto súhlasí bez nároku na uplatnenie si náhrady škody a ušlého zisku v nasledovných prípadoch:  

a) dohodou zmluvných strán;  

b) jednostranným odstúpením v prípade:  

ba) ak jedna so zmluvných strán vstúpi do likvidácie,  

bb) ak na majetok jednej so zmluvných strán bude vyhlásený konkurz, alebo  

bc) ak Predávajúci bez súhlasu Kupujúceho postúpi práva a záväzky zo zmluvy na 

inú osobu.  

c) pri podstatnom porušení zmluvy Predávajúcim  

d) kupujúci má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v 

prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim 

a výsledky administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania Riadiacim 

orgánom pre IROP neumoţňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

 

10.2. Za podstatné porušenie zmluvy sa povaţuje nesplnenie termínu plnenia predmetu zmluvy v 

zmysle čl. 3 ods. 3.1. tejto zmluvy.  

 

10.3. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy 

druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v čl. 1. V pochybnostiach sa má za to, ţe odstúpenie bolo 

doručené druhej zmluvnej strane tretí deň po jeho odoslaní.  

 

10.4. Platby pri odstúpení od zmluvy: ak Kupujúci od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo 

strany Predávajúceho, Kupujúci nemá povinnosť prevziať oneskorené plnenie predmetu zmluvy a 

Predávajúci nemá nárok na úhradu ceny oneskoreného plnenia predmetu zmluvy, ani nárok na 

úhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z podstatného porušenia zmluvy.  

 

Článok 11.  

Záverečné ustanovenia 

  

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po jej 

zverejnení v zmysle platnej legislatívy.  

11.2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je moţné len formou písomných dodatkov 

uzatvorených v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré budú platné, ak budú riadne 

potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

 

11.3. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou kúpnou zmluvou sa zmluvné strany 

riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.  
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11.4. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve s Obcou 

Močenok, za podmienok v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.  

 

11.7 Zmluvné strany prehlasujú, ţe s obsahom zmluvy sa dôkladne oboznámili, porozumeli jej 

obsahu a prehlasujú, ţe táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a ţe ju 

uzatvárajú zo slobodnej vôle a bez nátlaku, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.  

 

11.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:  

č.1 - ,,Návrh na plnenie kritéria“ predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 bod č. 1.1. a č. 1.2.  

 

11.9. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) vyhotovenia si ponechá 

Kupujúci a dve (2) vyhotovenia Predávajúci.  

 

 

 

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

 

 

 

 

Za Kupujúceho       Za Predávajúceho  

 

 

 

 

 

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

PaedDr. Roman Urbánik         

starosta obce      

 


