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Výzva na predkladanie cenových ponúk 
Je vypracovaná v zmysle Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole 

verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2 

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 
Názov: STROJSTAV spol. s r.o. 
Sídlo: Lipová 13 971 01 Prievidza 
IČO: 31573258 
DIČ: 2020467020 
IČ DPH: SK2020467020 
Kontaktná osoba: Ing. Peter Červeňanský 
Telefón:  +421 905 499 805 
Email: cervenansky@strojstav.eu 
 
Kontaktná osoba pre VO: Ing. Dušan Hanulják 
Telefón: 0911 456 532 
E-mail: info@beanproject.sk 
 

2. Druh obstarávateľa:  
Obstarávateľ, na ktorého sa nevzťahuje zákon o VO a postupuje podľa jednotnej príručky ku 
VO.  
 

3. Názov predmetu zákazky: 
„Nákladné vozidlo s rukou“ 
 

4. Druh zákazky:  
Zákazka na dodanie tovarov. 
 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 
Kúpna zmluva. 
 
V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany 
sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva 
sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Dodávateľa. 
 
Upozornenie: Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť nadobudne po splnení nasledovných odkladacích podmienok:  
- objednávateľovi budú preukázateľne pridelené finančné prostriedky na krytie nákladov na 
nadobudnutie predmetu zákazky, t.j. po podpísaní a zverejnení dotačnej zmluvy medzi 
Objednávateľom a poskytovateľom finančného príspevku – MAS MAGURA STRÁŽOV. 
 

6. Postup verejného obstarávania: 
STROJSTAV spol. s r.o., ako obstarávateľ v zmysle jednotnej príručky pre 
žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2 Vás 
vyzýva v súlade s jednotnou príručkou na predloženie cenovej ponuky na zákazku " Nákladné 
vozidlo s rukou". 
 

7. Variantné riešenie: 
Neumožňuje sa. 
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8. Komplexnosť predmetu zákazky: 
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 
 

9. CPV kód: 
34144000-8    Motorové vozidlá na špeciálne účely. 
 

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk : 
Jediným kritériom je celková cena (EUR bez DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je 
platcom DPH bude posudzovaná cena celkom. 
 

11. Opis a rozsah predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je nákup stroja – Nákladné vozidlo s rukou vrátane dodania do sídla 
obstarávateľa, vrátane zaškolenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov na riadne užívanie 
stroja. Požadované minimálne parametre sú dostupné v samostatnej prílohe č.2. 
 
Uvedené parametre sú považované za minimálne (okrem parametrov ktoré sú uvedené ako 
rozsah min-max) a obstarávateľ príjme plnenie aj s lepšími parametrami. 
 

12. Osobitné požiadavky: 
• Ekvivalentnosť - V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho 

výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu 
alebo výroby, obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací 
predmet alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok: 
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre, 
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako samostatnú prílohu „Zoznam ponúkaných 
ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým 
ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a technické parametre 
ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby obstarávateľ mohol jednoznačne pri 
hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál 
je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa výzvy na predkladanie 
ponúk. Pokiaľ uchádzač takúto prílohu nepredloží, má sa za to, že nemá v úmysle 
ponúkať ekvivalentný výrobok. 

• Obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania 
zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu 
hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého 
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie 
konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky obstarávateľom, 
tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami 
podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo 
realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti 
s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť 
konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči obstarávateľ v súlade s 
ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z 
tohto postupu zadávania zákazky. 

• Dôvernosť a ochrana osobných údajov : 
- Obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo 
zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím 
osobám až do vyhodnotenia ponúk. 
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 
použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, 
ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné 
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obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému 
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné 
oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv 
podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
- obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané 
a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

• Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve 
rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie 
ponúk. V prípade že obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, 
tak zároveň uvedie túto zmenu do zadania (upraví zadanie) a primerane predĺži lehotu 
na predkladanie ponúk. 

 
13. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

Miesto dodania: Lipová 13, Prievidza 971 01 
Termín dodania: Do 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy a vystavenia objednávky. 
 

14. Predpokladaná hodnota zákazky: 
Nie je definovaná (predpokladaná hodnota zákazky bude určená ako priemer obdržaných 
cenových ponúk). Táto súťaž slúži na určenie PHZ a zároveň aj na výber dodávateľa predmetu 
zákazky. 
 

15. Financovanie: 
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne: 
- Vlastné zdroje obstarávateľa, 
- Externé zdroje v rámci dotácie (Operačný program IROP, cez MAS MAGURA 

STRÁŽOV) 

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe 
vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní od doručenia faktúry dodávateľovi. 

Dodávateľ bude fakturovať predmet zmluvy v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní 
Objednávateľovi. 
 

16. Obsah ponuky: 
Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky priložil vyplnený 
nasledovný dokument: 

• Návrh na plnenie kritérií – príloha č.1, 
• Požadované parametre – príloha č.2, 
• Vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie ku predmetu zákazky – príloha č.3. 

 
Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je oprávnený použiť 
údaje z verejne dostupných zdrojov (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...): 

• Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky - výpis 
z obchodného registra / výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného 
registra. 

 
17. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO. 
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: 
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
• výška a sadzba DPH, 
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• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
- Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky. 
- Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve/objednávke, bude jej 
neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane všetkých 
súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu 
obdržania, resp. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. 
- Obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v rámci vyhodnotenia ponúk od uchádzačov 
predložiť rozbor detailnej neobvyklej nízkej ceny položiek uvedených v cenovej ponuke. 
- Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je 
konečná a nemenná a v prípade zmeny postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená 
cena považovaná za cenu vrátane DPH. 
 

18. Predkladanie cenových ponúk: 
Podmienky predkladania cenových ponúk:  

a) Lehota na predkladanie ponúk: do 23.1.2023 do 12:00,  
b) Doručenie cenových ponúk v elektronickej podobe na e-mailovú adresu 

info@beanproject.sk   
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku (alt. v českom jazyku) a v mene EURO. Ak 

cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, 
musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. 

d) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 
 

19. Lehota viazanosti ponúk: 
Do 31.3.2023. 
 

20. Vyhodnotenie ponúk: 
- Obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk 
na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na 
prvom mieste v poradí. 
- Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie požiadaviek na predmet 
zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo 
zostavenom poradí spĺňal požiadavky na predmet zákazky. 
- Uvedené pravidlá nevylučujú, aby obstarávateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet 
zákazky a splnenie podmienok účasti v prípade všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku.  
- Obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených 
v ponuke, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie požiadavky 
na predmet zákazky. Ak uchádzač, v lehote určenej obstarávateľom, nedoručí vysvetlenie alebo 
doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj napriek predloženému vysvetleniu ponuky podľa 
záverov verejného obstarávateľa nespĺňa požiadavky na predmet zákazky, prijímateľ ponuku 
tohto uchádzača vylúči a vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho 
uchádzača v poradí. 
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. 
v poradí a splnil všetky podmienky v zmysle výzvy na predloženie cenovej ponuky. 
- Obstarávateľ oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. 
- Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk. 
 

21. Ďalšie informácie obstarávateľa: 
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
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verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené si obstarávateľ overí 
na stránke ÚVO (https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html). 
 

22. Register partnerov verejného sektora: 
Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných 
užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, ak 
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému 
obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod 
zapísaných konečných užívateľov výhod. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety musí byť 
naplnená po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. 
 

23. Strpenie výkonu kontroly: 
Úspešný uchádzač vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia 
súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, ktorú má obstarávateľ uzatvorenú na spolufinancovanie 
predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 

24. Zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií alebo obstarávanie zamerané na 
sociálne aspekty 
Nie. 
 

25. Náklady na ponuku : 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného nároku na obstarávateľa. 
 

26. Zrušenie zákazky : 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné 
obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak: 
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné 
predvídať. 
- zadanie nebolo jednoznačné, čo mohlo ovplyvniť správnosť cenových ponúk zo strany 
uchádzačov resp. je nutné opraviť zadanie na základe podnetov od uchádzačov. 
 

27. Prílohy: 
Príloha č.1 – návrh na plnenie kritérií 
Príloha č.2 – požadované parametre 
Príloha č.3 – čestné vyhlásenie ku predmetu zákazky 
Príloha č.4 – návrh zmluvných podmienok 
 

V Prievidzi dňa 12.01.2023 

Za obstarávateľa: 

 

............................................... 
Ing. Peter Červeňanský 
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Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií 

 

Cenová ponuka v rámci prieskumu trhu  

Predmet zákazky: Nákladne vozidlo s rukou 

Rozsah predmetu zákazky: v zmysle opisu zákazky Výzvy na predloženie cenovej ponuky v rámci 
prieskumu trhu.  

• Identifikácia verejného obstarávateľa podľa ZVO:  
Názov: STROJSTAV spol. s r.o. 
Sídlo: Lipová 13 971 01 Prievidza 
IČO: 31573258 
 

• Identifikácia uchádzača:    
Názov:             
Sídlo:     
IČO:      
Kontaktná osoba: 
Telefón: 
E-mail:     
    

Číslo Názov položky Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

1. Nákladné vozidlo s rukou  

  

Som/nie som1 platcom DPH. 

 

 

V ..................................................., Dňa:  

 

 

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:   

Podpis a pečiatka: 

                                                             
1 Nehodiace sa preškrtnite 



Číslo Požadovaný parameter Merná 
jednotka Minimum Maximum Presne

Splnenie požadovaných parametrov [uchádzač 
vypĺňa presnú hodnotu parametra resp. v 

prípade ak nie je uvedená požadovaná hodnota 
parametra, ale len funkcia, uvedie áno/nie]

1 Počet miest na sedenie počet 2
2 Pohon parameter 6x2
3 Motor parameter diesel
4 Výkon motora kW 300
5 Objem motora cm3 10000
6 Emisná norma motora norma EURO 6
7 Prevodovka automatická parameter áno
8 Prevodovka počet stupňov dopredu počet 10
9 Prevodovka počet stupňov dozadu počet 3

10 Ťažné zariadenie odnímateľné parameter áno
11 Flexibilné/modulárne umiestnenie sedadiel parameter áno
12 Kolesá veľkosť palec 22
13 LED svetlomety parameter áno
14 Multifunkčný volant parameter áno
15 Sedadlo vodiča vyhrievané odvetrávané parameter áno
16 Hmlové svetlomety parameter áno
17 Vonkajšie zrkadlá sklápateľné, vyhrievané parameter áno
18 Klimatizácia parameter áno
19 Elektricky ovládané predné bočné okná parameter áno
20 Multimediálny rádiový systém parameter áno
21 Adaptívny tempomat parameter áno
22 Rezervné koleso plnohodnotné parameter áno
23 Asistent udržiavania v jazdnom pruhu parameter áno
24 Rázvor koliies mm 4500
25 2 oranžové LED majáky parameter áno
26 Ukazovateľ zaťaženia nápravy parameter áno
27 Zadné a predné vzduchové pruženie parameter áno
28 Zdvíhateľná nehnaná posledná náprava parameter áno
29 Počítadlo moto hodín parameter áno
30 Objem nádrže l 400



 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 
uchádzač: 
 

.................................................................................................................................................... 
(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) 

  
 
 

týmto čestne vyhlasujem, že 
 

 
• som Výzvu na predloženie cenovej ponuky preštudoval(a) a súhlasím s podmienkami 

určenými verejným obstarávateľom uvedenými vo výzve, 
• údaje v predloženej cenovej ponuke sú úplné a pravdivé, 
• táto cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase, 
• dávam písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujem v súvislosti s týmto 

verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 18/2018 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

• uchádzač je držiteľom dokladu o oprávnení podnikať a rozsah oprávnenia je minimálne 
na predmet zákazky (§32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, 

• nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 
(§32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, 

• u uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa (§ 40 ods. 6 písm. f) zákona o 
verejnom obstarávaní – Konflikt záujmov. 

 
 
Uchádzač si je vedomý/á toho, že pokiaľ by ním uvedené informácie neboli pravdivé  
alebo závažným spôsobom boli zamlčané, bude čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym 
následkom. 
 
 
 
 
 

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

..................................................        
  meno, priezvisko a podpis uchádzača alebo opravnenej osoby1 

                  
 
 
 
 

                                                             
1 povinné 
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KÚPNA ZMLUVA č. ...................... 
uzavretá podľa ust.§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov  (ďalej iba „zmluva“) 

 

 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 

OBJEDNÁVATEĽ: STROJSTAV spol. s r.o. 
Sídlo:  Lipová 13 971 01 Prievidza 

Štatutárny orgán: Ing. Peter Červeňanský 

IČO:  31573258  

DIČ:  2020467020  
IČ DPH:  SK2020467020 

Bankové spojenie :  
Číslo účtu :   

telefón/ fax :  

Email:   

Oprávnení konať vo veciach zmluvy:  

 (ďalej iba „kupujúci“ na strane jednej) 
 

a 
 
DODÁVATEĽ:  

Sídlo:   

Štatutárny orgán:  

IČO:    
DIČ:    

IČ DPH:   

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:   

Telefón/fax:   

Email:   

Oprávnení konať vo veciach zmluvy:  

 (ďalej len „predávajúci“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné 
strany“) 
 

Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dodávku tovaru, na základe cenovej ponuky zo dňa ................. . 

 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka predávajúceho, ktorá je po vzájomnom 

odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu tejto zmluvy. 

 

2.2 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar vymedzený v čl. II. tejto 

zmluvy do lehoty uvedenej v čl. III. tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu 

cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy za podmienok uvedených v čl. V. tejto zmluvy. Zmluva obsahuje 

aj podrobnejšie vymedzenie práv a povinností zmluvných strán. 
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Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru: 
 

Číslo Názov položky Obchodný názov Typové označenie 

1. 
Nákladné vozidlo s 

rukou 
 

 

 
Článok III. 
Čas plnenia 

 
3.1 Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta plnenia v nasledujúcom časovom intervale: 

 

Termín dodania tovaru – Do 4 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy a vystavenia 

objednávky 

 

3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej v bode 3.1. tohto článku na 

miesto určené v článku 5.1 tejto zmluvy a to v množstve, kvalite a podľa technickej špecifikácie 

uvedenej v kúpnej zmluve. 

 

Článok IV. 
Kúpna cena tovaru 

 

4.1 Zmluvné strany dohodli cenu tovaru, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných strán v súlade  

so zákonom č.18/96 Z.z. v znení neskorších predpisov. V jednotkovej cene je zahrnutý návod a 

sprievodná technická dokumentácia v slovenskom resp. českom jazyku. Cena je maximálna a jej zmena 

je možná len na základe písomnej úpravy, odsúhlasenej obidvoma stranami formou dodatku k zmluve 

výlučne z dôvodu zmeny právnych predpisov. Akékoľvek ďalšie navyšovanie kúpnej ceny je 

neprijateľné. 

 

Číslo Názov položky Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH 

1. 
Nákladné vozidlo s 

rukou 
 

 

 

 

4.2 Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:   

 

Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej faktúry, ktorej 

splatnosť bude do 30 dní odo dňa doručenia kupujúcemu ako obstarávateľovi. Dodávateľ bude 

fakturovať predmet zmluvy v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Objednávateľovi. 

 

4.3 Kúpna cena zahŕňa všetky poplatky a náklady súvisiace s dodávkou tovaru t.j. najmä DPH, 

dovoznú prirážku, obaly, poistné, náklady na dodávku do miesta určeného kupujúcim, náklady 

vyplývajúce zo záručných podmienok. 

 

Článok V. 
Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky 

 

5.1 Miesto plnenia : Lipová 13 971 01 Prievidza 
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5.2 Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta plnenia podľa bodu 5.1 tejto zmluvy v 

množstvách uvedených podľa bodu 2.2  tejto zmluvy a v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. 

 

5.3 Prevzatie tovaru v mieste plnenia  bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste a 

preberacom protokole.  

 

5.4 Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je: ....................................... . Kupujúci 

zastúpený povereným zamestnancom je povinný pri preberaní tovaru t.j. stroja skontrolovať, kvalitu, 

dohodnutú technickú špecifikáciu a na znak súhlasu s dodaným vozidlom potvrdí prevzatie stojov 

predávajúcemu na preberacom protokole, na ktorom bude uvedené výrobné číslo vozidla. Preberací 

protokol je neoddeliteľnou súčasťou poslednej faktúry vystavenej predávajúcim. 

 

5.5 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy pripísaním dohodnutých finančných 

prostriedkov na účet Dodávateľa. 

 

5.6 Predávajúci sa zaväzuje vykonať zaškolenie na obsluhu tovaru, pričom o zaškolení bude vydané 

príslušné písomné potvrdenie. Zaškolenie bude vykonané najneskôr v deň odovzdania tovaru. 

 

5.7 Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru t.j. vozidla v prípade, ak majú viditeľné vady 

resp. nefunkčné časti alebo nebola dodržaná zmluvne dohodnutá technická špecifikácia tovaru. 

 

Článok VI. 
Povinnosti predávajúceho a záručný servis 

 
6.1 Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v dohodnutom množstve, v akosti a vyhotovení, 

ktoré zodpovedá účelu použitia a spĺňa kvalitatívne parametre podľa príslušných platných noriem.  

 

6.2 Predávajúci sa zaručuje, že predmet zmluvy je novovyrobený, doteraz nepoužívaný a že je 

vyrobený podľa dokumentácie výrobcu v súlade s platnými normami a predpismi v SR. 

 

6.3 Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a 

užívanie tovaru v slovenskom resp. českom jazyku podľa bodu 6.1. 

 

6.4 Predávajúci poskytuje na tovar záruku min. 12 mesiacov od dátumu odovzdania tovaru, ak tento 

bol odovzdaný riadne a bez závad. 

 

Článok VII. 
Platobné podmienky 

 

7.1 Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve, 

zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení) a odovzdaná v troch originálnych výtlačkoch a bude 

obsahovať minimálne tieto údaje: 

7.1.1 Označenie predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu, 

7.1.2 IČO, DIČ, IČ pre DPH predávajúceho a IČO, DIČ, IČ pre  DPH kupujúceho 

7.1.3 Názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH 

7.1.4 Číslo zmluvy alebo deň jej uzatvorenia 

7.1.5 Celková fakturovaná suma 

7.1.6 Doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu. 

7.1.7 Názov a kód projektu 

 

7.2 Splatnosť faktúry je do 30 dní. 

 

7.3 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové 

nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry. 

 

7.4 Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky predávajúceho na úpravu ceny. 
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7.5 Kupujúci  sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa fakturácie na účet predávajúceho           

v termíne splatnosti. 

 

7.6 Kupujúci je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných 

súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä: 

a) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri 

partnerov verejného sektora, 

b) túto skutočnosť si kupujúci overí pred uzavretím zmluvy. 

 

Článok VIII. 
Povinnosti kupujúceho 

 

8.1 Vady tovaru, ktoré sú zjavné (nezrovnalosti v množstve, porušenosť, úplnosť dodávky)  

reklamuje kupujúci  písomne bez meškania, najneskôr do 15  dní od ich zistenia. 

 

8.2 Vady akosti reklamuje kupujúci  písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady zistil, 

najneskôr však do  konca záručnej lehoty. 

 

8.3 Všetky vady dodávky reklamuje kupujúci  písomne alebo telefonicky na telefónom čísle 

uvedenom v preberacom protokole. 

 

8.4 Oznámenie o vadách musí obsahovať: 

8.4.1 Názov, označenie a typ reklamovaného výrobku (jeho výrobné číslo) 

8.4.2 protokol o vadách ( presný popis vád) 

 

8.5 Nároky kupujúceho  z vád tovaru: 

8.5.1 požadovať poskytnutie plnenia predávajúceho podľa tejto zmluvy 

8.5.2 požadovať náhradný tovar  výmenou za tovar vadný 

8.5.3 požadovať odstránenie vady tovaru 

8.5.4 odstúpiť od zmluvy 

 

8.6 Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách. 

 

8.7 Pokiaľ predávajúci nesúhlasí s reklamáciou tovaru, ktorú uplatňuje kupujúci v riadnom termíne, 

prizvú sa na posúdenie závažnosti, rozsahu a príčin vzniknutých chýb odborníci z firmy výrobcu tovaru 

a nezávislého kontrolného orgánu kontroly tovaru, ktorí vystavia posudok o skutkovom stave reklamácie 

a určia povahu vzniknutej vady na tovare. Náklady s tým spojené hradí strana, ktorá spor prehrala. 

Formu a spôsob úhrady škody je vecou dohody oboch zmluvných strán. V prípade nedohodnutia sa v 

predmetnej záležitosti bude reklamácia uplatnená v zmysle Obchodného zákonníka. 

 

8.8 Reklamovať vady akosti v priebehu záručnej lehoty je kupujúci oprávnený v prípade, že zo 

strany kupujúceho boli  dodržané všetky podmienky na používanie. 

 

Článok IX. 
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

 

9.1 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou daňového dokladu v tejto zmluve má predávajúci 

právo požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý začatý 

deň omeškania, najviac však do výšky 10% z neuhradenej sumy. 

 

9.2   Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s dodaním tovaru 

oproti termínu určenému v bode 3.1 Zmluvy, a to vo výške 0,05% zo zmluvnej sumy za každý začatý 

deň omeškania. 

 

Článok X. 
Odstúpenie od zmluvy 
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10.1 Zmluva môže byť zmenená na základe písomného súhlasu oboch  zmluvných strán. Od zmluvy 

môže odstúpiť účastník, ak druhý účastník závažným spôsobom porušuje dohodnuté zmluvné 

podmienky a bol na možnosť odstúpenia od zmluvy  písomne upozornený. Pričom pre odstúpenie od 

zmluvy sa práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 

Obchodného zákonníka.  

 

10.2 Po uzavretí Zmluvy je Kupujúci, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné, oprávnený 

od Zmluvy odstúpiť titulom jej podstatného porušenia najmä v prípade, ak: 

a/ Predávajúci je v omeškaní s riadnym dodaním ktorejkoľvek časti Tovaru viac ako 60 

pracovných dní,  

b/ Predávajúci pri plnení predmetu tejto Zmluvy konal v rozpore s niektorým so všeobecne 

záväzných právnych predpisov.  

c/ Predávajúci stratil oprávnenie na podnikanie vzťahujúce sa k predmetu tejto Zmluvy, 

d/ voči Predávajúcemu sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného 

konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, 

ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči Predávajúcemu bol podaný návrh alebo sa 

vedie exekučné konanie alebo ak Predávajúci vstúpil do likvidácie; alebo  

e/ ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok predávajúceho uvedené v tejto Zmluve je 

nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie dodania predmetu 

zákazky.  

f/ preukázateľné neposkytnutie súčinnosti Kupujúcemu podľa podmienok v Zmluve za účelom 

splnenia predmetu a účelu Zmluvy.  

10.3 Predávajúci je povinný ihneď informovať Kupujúceho o skutočnostiach podľa písm. c/, d/ ods. 

1 tohto článku, inak má Kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške podľa článku 9. 

Zmluvy. 

 

10.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Kupujúci podstatným spôsobom 

poruší Zmluvu. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany Kupujúceho je  

a/ omeškanie so zaplatením Kúpnej ceny o viac ako 60 dní, pričom Tovar Kupujúci prevzal 

podľa podmienok v tejto Zmluve. 

 

10.5  Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia jeho písomného vyhotovenia 

druhej zmluvnej strane, a v prípade nemožnosti doručenia dňom, kedy sa zásielka z pošty vrátila 

odosielateľovi ako nedoručiteľná. 

 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

 

11.1 Pokiaľ v kúpnej zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ustanovenia 

Obchodného  zákonníka  č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

11.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán. Ustanovenia Zmluvy – predmet plnenia, podmienky plnenia zákazky, sankcie, 

povinnosť voči kontrolným úradníkom a častí, ktoré boli predmetom hodnotenia v zmysle hodnotiacich 

kritérií je zakázané čiastočne alebo úplne upraviť, alebo ich z Kúpnej zmluvy čiastočne alebo úplne 

vypustiť. 

 

11.3 Počas doby platnosti a účinnosti zmluvy o plnení zákazky nemôže dôjsť k žiadnej zmene tých 

častí zmluvy o plnení zákazky, ktoré boli predmetom hodnotenia v zmysle hodnotiacich kritérií. 

 

11.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvárajú určite, slobodne, dobrovoľne, bez hrozby 

tiesne, vážne a nie za nevýhodných podmienok. Textu zmluvy rozumejú a na znak súhlasu zmluvy 

podpisujú. 
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11.5 Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zo súvislostí s ňou vzniknutých budú 

zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak sa zmluvné strany nedohodnú, každá zo 

zmluvných strán má právo riešiť vec súdnou cestou. 

 

11.6 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi. 

 

11.7 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch z toho 1 pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho. 

 

11.8 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobudne po splnení nasledovnej odkladacej podmienky:  

- objednávateľovi budú preukázateľne pridelené finančné prostriedky na krytie nákladov na 

nadobudnutie predmetu zákazky, t.j. po podpísaní a zverejnení dotačnej zmluvy medzi Objednávateľom 

a poskytovateľom finančného príspevku – MAS Magura-Strážov. 

 

11.9 Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými tovarmi 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi 

príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 

osoby,  

c) Najvyšší kontrolný́ úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný́ orgán a nimi poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,  

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ. 

 

11.10 Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve za podmienok 

zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 

11.11 Prílohy: 

 Príloha č.1 – cenová ponuka uchádzača 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Za Objednávateľa:        Za Dodávateľa: 

 

 

 

 

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

          

Ing. Peter Červeňanský      Meno a priezvisko 

STROJSTAV spol. s r.o.      názov spoločnosti  

         

 


