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Výzva na predkladanie ponúk   
  

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o 

verejnom obstarávaní“)   

  

1. Verejný obstarávateľ:  

  

Názov verejného obstarávateľa:  Obec Cerovo 

Sídlo:   Cerovo 259, 962 52 Cerovo 

IČO:     00319775 

DIČ:     2021152441 

Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Mgr. Margita Boďová 

č. kontaktnej osoby: +421 905 973 749  

e-mail kontaktnej osoby: cerovo3@gmail.com 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.obeccerovo.sk 

  

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:   

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.   

  

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:   

„Interiérové vybavenie MŠ Cerovo“  

  

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): tovary  

  

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:   

Materská škola v Cerove 

 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, 

platobné podmienky):  

Výsledkom verejného obstarávania je  uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet zákazky. Lehota 

a platobné podmienky sú určené v návrhu kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu tejto Výzvy.  

  

7. Opis predmetu zákazky:  

Predmet zákazky je definovaný detailne v prílohe č. 1 k tejto Výzve – „Opis predmetu zákazky“. 

Ide o nákup  nábytku do materskej školy na zabezpečenie riadneho chodu a prevádzky 

materskej školy.  

  

8. Spoločný slovník obstarávania:  

39161000-8 – Nábytok pre materské školy   

  

9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:   

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej 

hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom 

http://www.obeccerovo.sk/
http://www.cpv.enem.pl/sk/39160000-1
http://www.cpv.enem.pl/sk/39160000-1
http://www.cpv.enem.pl/sk/39160000-1
http://www.cpv.enem.pl/sk/39160000-1
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prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 

ZVO.  

  

    

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:   

Predmet zákazky bude financovaný v rámci implementácie stratégie CLLD Miestnej akčnej 

skupiny Hontiansko-Novohradské partnerstvo, výzva IROP-CLLD-X178-512-005 – Aktivita 

D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení 

Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným 

platobným stykom. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením 

ponuky znáša uchádzač. Podrobnejšie sú podmienky financovania a platobné dojednania 

obsiahnuté v návrhu kúpnej zmluvy.  

  

11. Podmienky účasti:  

  

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzača:  

a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať 

tovar, ktorý zodpovedá  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si 

overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.   

b) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 

obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto 

skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné 

obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania 

ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.   

  

Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia uchádzača: 

Nevyžaduje sa.  

Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača: 

Nevyžaduje sa.  

  

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:   

  

Verejný obstarávateľ stanovil len jedno kritérium na vyhodnotenie ponúk, a tým je najnižšia 

cena s DPH za celý predmet zákazky.  

  

Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk sú nasledujúce:  

Uchádzač, ktorého celková cena s DPH bude po vyhodnotení ponúk najnižšia, sa umiestni na  

1. mieste v poradí. Na ďalších miestach sa umiestnia uchádzači zostupne podľa zvyšujúcej sa 

celkovej ceny ich ponuky.   
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13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  21.2.2022 o 10:00 hod.  

  

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 

prihliadať.  

  

14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:   

  

Ponuky je možné predkladať e-mailom na e-mailovú adresu: cerovo3@gmail.com alebo 

poštou na adresu Obec Cerovo, Cerovo 259, 962 52 Cerovo, prípadne osobne na adresu 

Obecný úrad Cerovo 259, 962 52 Cerovo. 

 

15. Požadovaný obsah ponuky:  

   

1. Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií vrátane vyplnenej cenovej 

tabuľky uvedený v Prílohe č. 2 tejto Výzvy.  

2. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj 

jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného 

v zozname položiek.  

3. Uchádzač nemusí predkladať vyplnenú a podpísanú Prílohu č. 3 Výzvy – zmluvu. Táto 

bude podpísaná len s úspešným uchádzačom. Uchádzač nepredložením tejto prílohy šetrí 

životné prostredie (archivácia zákaziek s nízkou hodnotou v papierovej podobe).  

4. Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty v tejto výzve a nebude možné 

uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená.   

  

16. Vyhodnotenie ponúk:  

  

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe 

kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 

v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, 

uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.   

  

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 

účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 

umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky 

na predmet zákazky.   

  

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 

ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 

kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  

uchádzačom bude uzatvorená Zmluva.  
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17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:   

  

1. Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk).  

 

18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:   

  

Zákazka sa týka projektu financovaného v rámci implementácie stratégie CLLD Miestnej 

akčnej skupiny Hontiansko-Novohradské partnerstvo, výzva IROP-CLLD-X178-512-005 – 

Aktivita D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení,  

  

19. Ďalšie informácie  

  

1. Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť.  

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od 

zmluvného vzťahu  s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z 

toho zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a 

výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného 

finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto 

obstarávania.  

  

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 10.2.2022  

  

Prílohy:   

- Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky  

- Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií  

- Príloha č. 3: Návrh kúpnej zmluvy  
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Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky  

  

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  

  

„Interiérové vybavenie MŠ Cerovo“  

  

  

Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov verejného obstarávateľa:     Obec Cerovo  

Sídlo:            Cerovo 259, 962 52 Cerovo  

IČO:            00319775  

DIČ:           2021152441  

Podrobný opis predmetu zákazky:  

  

P.č.  Názov položky  
Počet 

ks/sád  
Opis položky (min. 

alebo ekvivalent)  

1  Šatníková skriňa 2  

Špecifikácia a min. parametre:   
uzamykateľná šatníková skriňa s úložným  priestorom, v strede s priehradkou, ktorá 

oddeľuje policovú časť a tyč na vešanie, prevedenie javor,  Dĺžka tyče: 50 cm. 

Rozmer police: 29 x 28 x 60 cm.  

2  Paraván 1  

Špecifikácia a min. parametre:   
deliaci prvok na rozdelenie miestnosti do zón, Rozmer: 

D x Š x V: 90 x 38 x 151 cm  

3  Kreslo 1 

Špecifikácia a min. parametre: moderné kreslo celočalunené mikrofázou, 

rozmery:VxŠxH: 77x65x60  

4  Lavička        5 

Špecifikácia a min. parametre:   
lavička s priehradkami do šatne, prevedenie javor, Rozmer: 123,5 x 33 x 30 cm

 

5 skrinka 1 

Špecifikácia a min. parametre:   
policová skrinka otvorená, prevedenie javor, Rozmer: 80 x 75 x 40 cm 

 

   6 skrinka 2 

Špecifikácia a min. parametre:   
policová skrinka s dvierkami, prevedenie javor, Rozmer: 80 x 75 x 40 cm. 
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7 skrinka 1 

Špecifikácia a min. parametre:   
policová skrinka otvorená, prevedenie javor, Rozmer: 40 x 75 x 40 cm 

 

8 Zostava 1 

Špecifikácia a min. parametre:   
Nábytková zostava  vyrobená z 18 mm DTD dosky, ktorá má zaoblenú ABS 

bezpečnostnú hranu s hrúbkou 2 mm. Dvierka sú tiež vyrobené z 18 mm DTD dosky, sú 

potiahnuté farebnou fóliou, majú zaoblenú ABS bezpečnostnú hranu s hrúbkou 2 mm 

a nedajú sa do nich frézovať vzory.  Zostava sa skladá z praktických skriniek, ktoré 

jednoduchým presunutím môžete umiestniť v priestore a vytvoriť tak rôzne zóny. 

prevedenie javor. Rozmer: D x Š x V: 290/105 x 37 x 102,2 cm 

 

9 Písací stôl  1 

Špecifikácia a min. parametre:   
Univerzálny multifunkčný písací stôl, kde si sami vyskladáte vnútorné členenie stola. 

Každý stôl má na obidvoch stranách úložného priestoru zásuvky. Písací stôl je 

vyrobený z kvalitnej 18 mm DTD dosky, ktorá má zaoblenú ABS bezpečnostnú hranu 

s hrúbkou 2 mm. Farebnosť zásuviek alebo vo farbe korpusu.  Horná zásuvka na zámok, 

prevedenie javor,  Rozmer:D x Š x V: 140 x 65 x 74 cm 

 

10 Knihovnička 2 

Špecifikácia a min. parametre:   
Knihovnička  vyrobená z 18 mm DTD dosky, ktorá má zaoblenú ABS bezpečnostnú 

hranu o hrúbke 2 mm, s  priehradkami na uloženie kníh a v hornej časti  priehradky na 

pastelky alebo iné drobnosti. Prevedenie javor. Rozmer: D x Š x V: 88 x 70 x 90 cm 

 

11 Detská stolička 12 

Špecifikácia a min. parametre:   
Konštrukcia stoličky  z kvalitného bukového dreva, sedadlo z kvalitnej 6 mm preglejky 

a operadlo z 8 mm preglejky. Farba stoličky je trvácna a nelúpe sa. Sedadlo aj operadlo 

sú ergonomicky tvarované, čo prispieva k zdravému vývoju chrbtice detí aj pri sedení,  

spodná strana nožičiek je opatrená plastovými podložkami,  stoličky majú zaoblené 

hrany,  sú stohovateľné, takže ich, v 4 rozličných farbách,  výška sedu 34 cm 

 

12 Zostava 1 

Špecifikácia a min. parametre:   
Nábytkové zostava vyrobená z 18 mm DTD dosky, ktorá má zaoblenú ABS 

bezpečnostnú hranu s hrúbkou 2 mm v prevedení javor,  zostava je kombináciou 

skriniek s matracami. Matrac je vyrobený z molitanu potiahnutého odolnou a kvalitnou 

koženkou. Ku skrinke je pripevnený suchým zipsom na spodnej strane, čo zabraňuje 
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samovoľnému zošmyknutiu matraca rôznych farieb, v spodnej časti s plastovými  

kontajnermi  Rozmer: DxŠxV: 270x90x61 cm 

 

13 
3 D skrinka na 

preliezanie 
1 

Špecifikácia a min. parametre:   
Skrinka na preliezanie  vyrobená z 18 mm DTD dosky, so zaoblenou ABS bezpečnostnú 

hranou o hrúbke 5 mm. Prevedenie javor, rozmer: DxŠxV: 78x40x70,4 cm 

 

14 
Konferenčný 

stolík detský 
1 

Špecifikácia a min. parametre:   
Stolík vhodný na čítanie a na hranie pre deti, vyrobený z kvalitnej drevotriesky, výška 

stolíka: 37 cm, priemer: 60 cm 

 

15 
Nábytková 

zostava 
1 

Špecifikácia a min. parametre:   
3D Zostavy vyrobená z 18 mm DTD dosky, so zaoblenými ABS bezpečnostnými 

hranami s hrúbkou 2 mm,  Dvierka vyrobené zo 16 mm MDF dosky,  potiahnuté 

farebnou fóliou a tiež majú zaoblenú hranu. korpus prevedenie javor, možnosť si 

vytvoriť vlastnú zostavu skriniek a farebnosti dvierok v rozmere D x Š x V: 163 x 163 x 

60,5 cm 

 

16 
Nábytková 

zostava 
1 

Špecifikácia a min. parametre:   
3D Zostavy vyrobená z 18 mm DTD dosky, so zaoblenými ABS bezpečnostnými 

hranami s hrúbkou 2 mm,  Dvierka vyrobené zo 16 mm MDF dosky,  potiahnuté 

farebnou fóliou a tiež majú zaoblenú hranu. korpus prevedenie javor, možnosť si 

vytvoriť vlastnú zostavu skriniek a farebnosti dvierok v rozmere DxŠxV: 232x42x90 cm 

 

17 
Skriňa policová 

uzatvorená 
4 

Špecifikácia a min. parametre:   
Uzatvorená skriňa vyrobená z 18 mm DTD dosky, so zaoblenou ABS bezpečnostnou 

hranou o hrúbke 2 mm. So 4 policami, prevedenie javor, rozmer: DxŠxV: 80x42x190 

cm  

18 Šesťhranný stôl 2 

Špecifikácia a min. parametre:   
Stôl je z kvalitnej laminovanej 18 mm DTD dosky so zaoblenou bezpečnostnou ABS 

hranou s hrúbkou 2 mm.  Kvôli zvýšeniu bezpečnosti je každý roh stola zaoblený. Nohy 

stola sú bukové a majú dva nadstavce, vďaka ktorým sa dá upraviť výšku stola na 46, 52 

alebo 58 cm. Rozmer hrany: 60 cm.  

19 Skrinka 1 

Špecifikácia a min. parametre:   
policová skrinka s dvierkami,   vyrobená z 18 mm DTD dosky, ktorá má zaoblenú ABS 

bezpečnostnú hranu o hrúbke 2 mm. Prevedenie javor, rozmer: DxŠxV: 80x42x115 cm 
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20 
Skrinka 

otvorená 
6 

Špecifikácia a min. parametre:   
otvorená skrinka vyrobená z 18 mm DTD dosky, ktorá má zaoblenú ABS bezpečnostnú 

hranu o hrúbke 2 mm, so 4  policami, prevedenie javor, rozmery: DxŠxV: 80x40x190 

 

21 
Skrinka 

otvorená 
2 

Špecifikácia a min. parametre:   
otvorená skrinka vyrobená z 18 mm DTD dosky, ktorá má zaoblenú ABS bezpečnostnú 

hranu o hrúbke 2 mm, so štyrmi policami, prevedenie javor, rozmery: 40x190x40 cm 

 

22 Taburetky 7 

Špecifikácia a min. parametre:   
farebné taburetky vyplnené molitanom, ktoré môžu slúžiť ako na sedenie, tak aj na rôzne 

športové alebo didaktické aktivity. Vonkajší poťah  z kvalitnej a odolnej textílie, ktorá 

sa ľahko udržiava v čistote Rozmer: priemer 35 cm, výška 30 cm. 

 

23 Ležadlá 13 

Špecifikácia a min. parametre:   
Konštrukcia ležadiel  vyrobená z masívneho bukového dreva, matrac je čalúnený 

nepremokavou difúznou látkou, ktorá je príjemná na dotyk. Drevené nožičky 

neprečnievajú do priestoru a tým šetria miesto pri uskladnení ležadla. Jednoduchá 

manipulácia, hrúbka matraca 8 cm, rozmery: DxŠxV: 130x60x22 cm 

 

24 Skriňa 4 

Špecifikácia a min. parametre:   
Členená skriňa  vyrobená z 18 mm DTD dosky, ktorá má zaoblenú ABS bezpečnostnú 

hranu o hrúbke 2 mm. Prevedenie javor, skriňa je rozčlenená na tri  časti, vrchná a 

spodná časť sú uzatvorené dvierkami s jednou policou  a stredná časť je otvorená, 

rozmery: DxŠxV: 80x40x190 

 

25 
Skriňa na 

ležadlá 
2 

Špecifikácia a min. parametre:   
uzatvárateľná skriňa vyrobená z kvalitnej laminovanej drevotriesky v odtieni Javor 

vhodná na uloženie sklápateľných  ležadiel, možnosť použiť aj ako stojan na ležadlá aj 

matrace s možnosťou ukotviť skriňu do podlahy, rozmery: ŠxVxH: 147x190x74,5 

 

26 
Skriňa na 

posteľné prádlo 
4 

Špecifikácia a min. parametre:   
Skriňa  uzatvarateľná vyrobená z kvalitnej laminovanej drevotriesky o hrúbke  18 mm s 

ABS hranou o hrúbke  2 mm, so zapustenými piatimi  poličkami, v strede delená, určená  

na úschovu  posteľnej bielizne v  odtieni Javor s otvormi v zadnej strane odvetrávaná, 
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rozmery skrine: 84 x 157 x 40 cm (ŠxVxH), rozmery priehradky: 39,5 x 23 x 40 cm 

(ŠxVxH). 

 

27 

Policový regál na 

čistiace 

prostriedky 

1 

Špecifikácia a min. parametre:   
celokovový regál na čistiace prostriedky rozmery: 180x90x30 /VxŠxH/ 

28 Jedálenský stôl 3 

Špecifikácia a min. parametre:   
Stoly s kovovou konštrukciou a pracovnou doskou z preglejky hrúbky 25 mm, 

potiahnutej farebným HPL laminátom rôznych farieb, rezmery pracovnej dosky 140x70 

cm,  výška 59 cm - k stoličkám 35 cm 

 

29 Stoličky 12 

Špecifikácia a min. parametre:   
Odolné, pevné, vyrobené z kvalitnej bukovej preglejky a kovovej konštrukcie. Stoličky 

sa dajú ukladať na seba, takže nezaberajú veľa miesta. Nohy stoličky sú opatrené 

gumovou zátkou, ktorá zabraňuje kĺzaniu a poškriabaniu podlahy. Výška sedu 35 cm. 

 

30 
Knihovnička 

stredná 
5 

Špecifikácia a min. parametre:   
Otvorená policová skrinka so 4 poličkami, rozmer: 75x138x40 cm /ŠxVxH/ prevedenie 

javor, 

 

31 

Skrinka na 

knihy malá s 

dvomi boxami 

3 

Špecifikácia a min. parametre:   
Skrinka na knihy s  3 poličkami nad sebou, s prednou lištou na zabránenie vypadnutiu 

kníh, v spodnej časti rozdelená na dva boxy, rozmer: 70x40x121 cm /ŠxVxH/ , dodanie 

spolu s boxami – boxy na kolieskach 

 

32 
Sada stolík a 

stoličky 
3 

Špecifikácia a min. parametre:   
Molitanový stolík a 4 stoličky zasunuteľné do rohu stola,  vyrobené z pevného a 

odolného molitanu,  potiahnuté trvácnou koženkou, stolík v tvare kocky v rozmeroch: 

60x60x50 cm , stolička priemer 50cm, výška 30 cm 

 

33 Skrinka 1 

Špecifikácia a min. parametre: 

 skrinka vyrobená z 18 mm DTD dosky, ktorá má zaoblenú ABS bezpečnostnú hranu 

o hrúbke 2 mm, rozdelená na dve časti, spodná časť uzatvárateľná s jednou policou, 

druhá časť otvorená s dvomi policami, prevedenie javor, rozmery: DxŠxV: 80x42x190 

 

34 
Skrinka 

otvorená 
3 

Špecifikácia a min. parametre:   
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Otvorená skrinka vyrobená z 18 mm DTD dosky, ktorá má zaoblenú ABS bezpečnostnú 

hranu o hrúbke 2 mm, s dvomi policami, prevedenie javor, rozmery: DxŠxV: 

80x42x115 cm 

 

 

  

Farebné vyhotovenie jednotlivých kusov zákazky bude odsúhlasené objednávateľom do 3 

pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy.  

  

Požadované súvisiace služby s dodaním predmetu zákazky: balné, dovoz, likvidácia odpadu, 

montáž, zapojenie, protokolárne odovzdanie, poučenie / školenie a pod.  

  

Miesto/miesta dodania: Materská škola Cerovo 

Lehota dodania tovaru: riadi sa kúpnou zmluvou  

Splatnosť faktúry: 30 dní  
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Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria 

 

 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÁ 

 

Uchádzač:                                                                           IČO: 

 

Adresa sídla: 

 

 

Zákazka: „Interiérové vybavenie MŠ Cerovo“ 

 
Kritérium                       Návrh Sadzba DPH v zmysle 

platnej legislatívy v % 
             Návrh 

 

Najnižšia cena v EUR 

vrátane DPH, váha 

kritéria je 100 %. 

 

 

 

Cena ..........................v EUR 

bez DPH 
 

  

 

Cena.......................v EUR 
vrátane DPH 

 
V .................................. 

 
Dátum............................... 

Meno a priezvisko 

uchádzača 

  

Podpis 

 

 

 

K návrhu na plnenie kritéria uchádzač doloží cenový rozpis.  

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie cenu bez DPH a na túto skutočnosť upozorní 

v ponuke. 
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Cenový rozpis 

P.č.  
Názov 

položky  

Poče

t 

ks/sá

d  

Opis položky 

(min. alebo 

ekvivalent)  

 

Cena za 

ks/sadu 

 

Cena spolu v eur 

   

1  
Šatníková 

skriňa 
2  

Špecifikácia a min. parametre:   
uzamykateľná šatníková skriňa s úložným  priestorom, v strede s priehradkou, 

ktorá oddeľuje policovú časť a tyč na vešanie, prevedenie javor,  Dĺžka tyče: 50 

cm. 

Rozmer police: 29 x 28 x 60 cm.  

     

2  Paraván 1  

Špecifikácia a min. parametre:   
deliaci prvok na rozdelenie miestnosti do zón, Rozmer: 

D x Š x V: 90 x 38 x 151 cm 

     

3  Kreslo 1 
Špecifikácia a min. parametre: moderné kreslo celočalunené mikrofázou, 

rozmery:VxŠxH: 77x65x60 
     

4  Lavička  
      

5 

Špecifikácia a min. parametre:   
lavička s priehradkami do šatne, prevedenie javor, Rozmer: 123,5 x 33 x 30 cm 

     

5 skrinka 1 

Špecifikácia a min. parametre:   
policová skrinka otvorená, prevedenie javor, Rozmer: 80 x 75 x 40 cm 

 

     

   6 skrinka 2 

Špecifikácia a min. parametre:   
policová skrinka s dvierkami, prevedenie javor, Rozmer: 80 x 75 x 40 cm. 

 

     

7 skrinka 1 

Špecifikácia a min. parametre:   
policová skrinka otvorená, prevedenie javor, Rozmer: 40 x 75 x 40 cm 

 

     

8 Zostava 1 

Špecifikácia a min. parametre:   
Nábytková zostava  vyrobená z 18 mm DTD dosky, ktorá má zaoblenú ABS 

bezpečnostnú hranu s hrúbkou 2 mm. Dvierka sú tiež vyrobené z 18 mm DTD 

dosky, sú potiahnuté farebnou fóliou, majú zaoblenú ABS bezpečnostnú hranu 

s hrúbkou 2 mm a nedajú sa do nich frézovať vzory.  Zostava sa skladá 

z praktických skriniek, ktoré jednoduchým presunutím môžete umiestniť 

v priestore a vytvoriť tak rôzne zóny. prevedenie javor. Rozmer: D x Š x V: 

290/105 x 37 x 102,2 cm 

 

     

9 Písací stôl  1 

Špecifikácia a min. parametre:   
Univerzálny multifunkčný písací stôl, kde si sami vyskladáte vnútorné členenie 

stola. Každý stôl má na obidvoch stranách úložného priestoru zásuvky. Písací 

stôl je vyrobený z kvalitnej 18 mm DTD dosky, ktorá má zaoblenú ABS 

bezpečnostnú hranu s hrúbkou 2 mm. Farebnosť zásuviek alebo vo farbe 

korpusu.  Horná zásuvka na zámok, prevedenie javor,  Rozmer:D x Š x V: 140 x 

65 x 74 cm 

 

     

10 
Knihovni

čka 
2 

Špecifikácia a min. parametre:   
Knihovnička  vyrobená z 18 mm DTD dosky, ktorá má zaoblenú ABS 

bezpečnostnú hranu o hrúbke 2 mm, s  priehradkami na uloženie kníh a v hornej 

časti  priehradky na pastelky alebo iné drobnosti. Prevedenie javor. Rozmer: D 

x Š x V: 88 x 70 x 90 cm 
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11 
Detská 

stolička 
12 

Špecifikácia a min. parametre:   
Konštrukcia stoličky  z kvalitného bukového dreva, sedadlo z kvalitnej 6 mm 

preglejky a operadlo z 8 mm preglejky. Farba stoličky je trvácna a nelúpe sa. 

Sedadlo aj operadlo sú ergonomicky tvarované, čo prispieva k zdravému vývoju 

chrbtice detí aj pri sedení,  spodná strana nožičiek je opatrená plastovými 

podložkami,  stoličky majú zaoblené hrany,  sú stohovateľné, takže ich, v 4 

rozličných farbách,  výška sedu 34 cm 

 

     

12 Zostava 1 

Špecifikácia a min. parametre:   
Nábytkové zostava vyrobená z 18 mm DTD dosky, ktorá má zaoblenú ABS 

bezpečnostnú hranu s hrúbkou 2 mm v prevedení javor,  zostava je kombináciou 

skriniek s matracami. Matrac je vyrobený z molitanu potiahnutého odolnou a 

kvalitnou koženkou. Ku skrinke je pripevnený suchým zipsom na spodnej 

strane, čo zabraňuje samovoľnému zošmyknutiu matraca rôznych farieb, v 

spodnej časti s plastovými  kontajnermi  Rozmer: DxŠxV: 270x90x61 cm 

 

     

13 

3 D 

skrinka 

na 

preliezani

e 

1 

Špecifikácia a min. parametre:   
Skrinka na preliezanie  vyrobená z 18 mm DTD dosky, so zaoblenou ABS 

bezpečnostnú hranou o hrúbke 5 mm. Prevedenie javor, rozmer: DxŠxV: 

78x40x70,4 cm 

 

     

14 

Konferen

čný stolík 

detský 

1 

Špecifikácia a min. parametre:   
Stolík vhodný na čítanie a na hranie pre deti, vyrobený z kvalitnej drevotriesky, 

výška stolíka: 37 cm, priemer: 60 cm 

 

     

15 
Nábytkov

á zostava 
1 

Špecifikácia a min. parametre:   
3D Zostavy vyrobená z 18 mm DTD dosky, so zaoblenými ABS 

bezpečnostnými hranami s hrúbkou 2 mm,  Dvierka vyrobené zo 16 mm MDF 

dosky,  potiahnuté farebnou fóliou a tiež majú zaoblenú hranu. korpus 

prevedenie javor, možnosť si vytvoriť vlastnú zostavu skriniek a farebnosti 

dvierok v rozmere D x Š x V: 163 x 163 x 60,5 cm 

 

     

16 
Nábytkov

á zostava 
1 

Špecifikácia a min. parametre:   
3D Zostavy vyrobená z 18 mm DTD dosky, so zaoblenými ABS 

bezpečnostnými hranami s hrúbkou 2 mm,  Dvierka vyrobené zo 16 mm MDF 

dosky,  potiahnuté farebnou fóliou a tiež majú zaoblenú hranu. korpus 

prevedenie javor, možnosť si vytvoriť vlastnú zostavu skriniek a farebnosti 

dvierok v rozmere DxŠxV: 232x42x90 cm 

 

     

17 

Skriňa 

policová 

uzatvoren

á 

4 

Špecifikácia a min. parametre:   
Uzatvorená skriňa vyrobená z 18 mm DTD dosky, so zaoblenou ABS 

bezpečnostnou hranou o hrúbke 2 mm. So 4 policami, prevedenie javor, rozmer: 

DxŠxV: 80x42x190 cm  

     

18 
Šesťhran

ný stôl 
2 

Špecifikácia a min. parametre:   
Stôl je z kvalitnej laminovanej 18 mm DTD dosky so zaoblenou bezpečnostnou 

ABS hranou s hrúbkou 2 mm.  Kvôli zvýšeniu bezpečnosti je každý roh stola 

zaoblený. Nohy stola sú bukové a majú dva nadstavce, vďaka ktorým sa dá 

upraviť výšku stola na 46, 52 alebo 58 cm. Rozmer hrany: 60 cm. 

     

19 Skrinka 1 

Špecifikácia a min. parametre:        
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policová skrinka s dvierkami,   vyrobená z 18 mm DTD dosky, ktorá má 

zaoblenú ABS bezpečnostnú hranu o hrúbke 2 mm. Prevedenie javor, rozmer: 

DxŠxV: 80x42x115 cm 

 

20 
Skrinka 

otvorená 
6 

Špecifikácia a min. parametre:   
otvorená skrinka vyrobená z 18 mm DTD dosky, ktorá má zaoblenú ABS 

bezpečnostnú hranu o hrúbke 2 mm, so 4  policami, prevedenie javor, rozmery: 

DxŠxV: 80x40x190 

 

     

21 
Skrinka 

otvorená 
2 

Špecifikácia a min. parametre:   
otvorená skrinka vyrobená z 18 mm DTD dosky, ktorá má zaoblenú ABS 

bezpečnostnú hranu o hrúbke 2 mm, so štyrmi policami, prevedenie javor, 

rozmery: 40x190x40 cm 

 

     

22 
Taburetk

y 
7 

Špecifikácia a min. parametre:   
farebné taburetky vyplnené molitanom, ktoré môžu slúžiť ako na sedenie, tak aj 

na rôzne športové alebo didaktické aktivity. Vonkajší poťah  z kvalitnej a 

odolnej textílie, ktorá sa ľahko udržiava v čistote Rozmer: priemer 35 cm, výška 

30 cm. 

 

     

23 Ležadlá 13 

Špecifikácia a min. parametre:   
Konštrukcia ležadiel  vyrobená z masívneho bukového dreva, matrac je 

čalúnený nepremokavou difúznou látkou, ktorá je príjemná na dotyk. Drevené 

nožičky neprečnievajú do priestoru a tým šetria miesto pri uskladnení ležadla. 

Jednoduchá manipulácia, hrúbka matraca 8 cm, rozmery: DxŠxV: 130x60x22 

cm 

 

     

24 Skriňa 4 

Špecifikácia a min. parametre:   
Členená skriňa  vyrobená z 18 mm DTD dosky, ktorá má zaoblenú ABS 

bezpečnostnú hranu o hrúbke 2 mm. Prevedenie javor, skriňa je rozčlenená na 

tri  časti, vrchná a spodná časť sú uzatvorené dvierkami s jednou policou  a 

stredná časť je otvorená, rozmery: DxŠxV: 80x40x190 

 

     

25 
Skriňa na 

ležadlá 
2 

Špecifikácia a min. parametre:   
uzatvárateľná skriňa vyrobená z kvalitnej laminovanej drevotriesky v odtieni 

Javor vhodná na uloženie sklápateľných  ležadiel, možnosť použiť aj ako stojan 

na ležadlá aj matrace s možnosťou ukotviť skriňu do podlahy, rozmery: ŠxVxH: 

147x190x74,5 

 

     

26 

Skriňa na 

posteľné 

prádlo 

4 

Špecifikácia a min. parametre:   
Skriňa  uzatvarateľná vyrobená z kvalitnej laminovanej drevotriesky o hrúbke  

18 mm s ABS hranou o hrúbke  2 mm, so zapustenými piatimi  poličkami, v 

strede delená, určená  na úschovu  posteľnej bielizne v  odtieni Javor s otvormi 

v zadnej strane odvetrávaná, rozmery skrine: 84 x 157 x 40 cm (ŠxVxH), 

rozmery priehradky: 39,5 x 23 x 40 cm (ŠxVxH). 

 

     

27 

Policový 

regál na 

čistiace 

prostried

ky 

1 

Špecifikácia a min. parametre:   
celokovový regál na čistiace prostriedky rozmery: 180x90x30 /VxŠxH/ 
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28 
Jedálensk

ý stôl 
3 

Špecifikácia a min. parametre:   
Stoly s kovovou konštrukciou a pracovnou doskou z preglejky hrúbky 25 mm, 

potiahnutej farebným HPL laminátom rôznych farieb, rezmery pracovnej dosky 

140x70 cm,  výška 59 cm - k stoličkám 35 cm 

 

     

29 Stoličky 12 

Špecifikácia a min. parametre:   
Odolné, pevné, vyrobené z kvalitnej bukovej preglejky a kovovej konštrukcie. 

Stoličky sa dajú ukladať na seba, takže nezaberajú veľa miesta. Nohy stoličky 

sú opatrené gumovou zátkou, ktorá zabraňuje kĺzaniu a poškriabaniu 

podlahy. Výška sedu 35 cm. 

 

     

30 

Knihovni

čka 

stredná 

5 

Špecifikácia a min. parametre:   
Otvorená policová skrinka so 4 poličkami, rozmer: 75x138x40 cm /ŠxVxH/ 

prevedenie javor, 

 

     

31 

Skrinka 

na knihy 

malá s 

dvomi 

boxami 

3 

Špecifikácia a min. parametre:   
Skrinka na knihy s  3 poličkami nad sebou, s prednou lištou na zabránenie 

vypadnutiu kníh, v spodnej časti rozdelená na dva boxy, rozmer: 70x40x121 cm 

/ŠxVxH/ , dodanie spolu s boxami – boxy na kolieskach 

 

     

32 

Sada 

stolík a 

stoličky 

3 

Špecifikácia a min. parametre:   
Molitanový stolík a 4 stoličky zasunuteľné do rohu stola,  vyrobené z pevného a 

odolného molitanu,  potiahnuté trvácnou koženkou, stolík v tvare kocky v 

rozmeroch: 60x60x50 cm , stolička priemer 50cm, výška 30 cm 

 

     

33 Skrinka 1 

Špecifikácia a min. parametre: 

 skrinka vyrobená z 18 mm DTD dosky, ktorá má zaoblenú ABS bezpečnostnú 

hranu o hrúbke 2 mm, rozdelená na dve časti, spodná časť uzatvárateľná 

s jednou policou, druhá časť otvorená s dvomi policami, prevedenie javor, 

rozmery: DxŠxV: 80x42x190 

 

     

34 
Skrinka 

otvorená 
3 

Špecifikácia a min. parametre:   
Otvorená skrinka vyrobená z 18 mm DTD dosky, ktorá má zaoblenú ABS 

bezpečnostnú hranu o hrúbke 2 mm, s dvomi policami, prevedenie javor, 

rozmery: DxŠxV: 80x42x115 cm 
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                                                                                                       Príloha č. 3 – Návrh kúpnej zmluvy 

Návrh 

Kúpna zmluva č. ............. 

 

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. „Obchodný zákonník“ v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

 

 

Čl. 1. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Objednávateľ: OBEC CEROVO 

Sídlo: Cerovo 259,  962 52 Cerovo 

Zastúpený: Mgr. Margita Boďová, starostka  

IČO: 00319775 

DIČ: 2021152441 

Bankové spojenie: SK20 5600 0000 0014 0137 9001 

 

1.2. Dodávateľ: ................................................ 

Sídlo : ................................................  

Zastúpený: ................................................ 

IČO: .............................. 

DIČ: .............................. 

Bankové spojenie: ........................................................ Číslo 

účtu: ........................................................ 

Zapísaný v registri: ............................................, ................................. 

 

Čl. 2. 

PODMIENKY VZNIKU ZMLUVNÉHO ZÁVÄZKU 

 

 

2.1 Kupujúci a predávajúci uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s 

nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní s názvom 

predmetu „Interiérové vybavenie MŠ Cerovo“, zadávanej na základe výzvy na predkladanie 

ponúk, ktorá bola vyhlásená dňa 10.2.2022. 

 

Čl. 3. 

PREDMET ZMLUVY 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je 

 záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu vybavenie interiéru MŠ v Obci Cerovo  

(ďalej aj „tovar") a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru, 

 záväzok kupujúceho tovar prevziať do vlastníctva a zaplatiť predávajúcemu 
dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok dojednaných v tejto zmluve. 
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3.2 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar podrobne špecifikovaný v prílohe č. 1 

Opis predmetu zákazky . 

3.3 Súčasťou dodania tovaru je aj jeho doprava na miesto dodania a montáž interiérového 

vybavenia.  Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený až riadnym 

splnením záväzkov podľa tohto odseku zmluvy. 

 

Čl. 4. 

MIESTO A ČAS DODANIA 

 

 

4.1 Miestom dodania tovaru je: Materská škola Cerovo, Cerovo 58, 962 52 Cerovo 

4.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy 

bezodkladne po účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však do 30 dní od nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy. 

4.3 Presný dátum a čas dodania tovaru si dohodne predávajúci s kupujúcim najmenej tri dni 

vopred. 

4.4 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru (v rozsahu záväzku podľa čl. I. 

tejto zmluvy) má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % denne z ceny 

nedodanej alebo neskoro dodaného tovaru. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý 

nárok kupujúceho na náhradu škody. Pokiaľ tovar nebude dodaný ani v dodatočnej lehote 

určenej kupujúcim, kupujúci je oprávnený od tejto časti zmluvy odstúpiť a má nárok na 

náhradu škody, ktorá mu nedodaním tovaru vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie 

aj rozdiel medzi kúpnou cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú 

kupujúci obstaral tovar u iného dodávateľa z dôvodu omeškania predávajúceho. 

 

Čl. 5. 

PODMIENKY DODANIA 

 

5.1 Predávajúci sa zaväzuje tovar zabaliť a vybaviť na prepravu, pričom náklady s tým 

spojené sú už zahrnuté v kúpnej cene. Tovar musí byť nový, v obaloch výrobcu, zabalený 

takým spôsobom, ktorý dostatočne zabezpečí jeho ochranu a uchovanie. 

5.2 Predávajúci je povinný po dodaní tovarov do miesta dodania tento tovar umiestniť 

v mieste dodania na miesto určené kupujúcim a poskytnúť ďalšie súvisiace služby podľa 

čl. I bod 3.3 tejto zmluvy. Až riadnym splnením povinností podľa tohto ods. zmluvy sa 

záväzok predávajúceho dodať tovar považuje za splnený. 

5.3 O odovzdaní a prevzatí tovaru spíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení 

zástupcovia v mieste dodania preberací protokol, ktorý obsahuje najmä, nie však výlučne: 

dátum odovzdania a prevzatia, záznam z prvej vonkajšej obhliadky, súpis zjavných vád 

zistiteľných pri vonkajšej obhliadke a podpisy predávajúceho a kupujúceho alebo ich 

poverených zástupcov. 

5.4 Spolu s tovarom je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa 

k nemu vzťahujú a ktoré sú potrebné na užívanie tovaru a na výkon vlastníckeho práva, 

a to najmä, nie však výlučne návod na obsluhu v slovenskom jazyku, dodací list, záručný 
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list a iné relevantné dokumenty. 

5.5 Momentom podpisu preberacieho protokolu po uvedení tovaru predávajúcim do 

prevádzky v mieste dodania podľa tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo škody a 

vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. 

 

Čl. 6. 

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1 Kúpna cena za tovar je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

6.2 Kúpna cena za dodanie celého súboru tovaru v rozsahu podľa tejto zmluvy je: 
 

Cena bez DPH: ............................................................................................................Eur 

Výška DPH: .................................................................................................................Eur 

Cena s DPH: ................................................................................................................Eur 

slovom ...................................................................................... 

 

 

6.3 V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním tovaru a 

prevodom vlastníckeho práva, vrátane nákladov na balenie, dopravu do miesta dodania 

a montáž vybavenia podľa čl. III bod 3.3 tejto zmluvy. 

6.4 Kúpnu cenu za tovar sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry 

riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený 

vystaviť faktúru najskôr v deň, keď bude tovar uvedený do prevádzky v mieste dodania 

po splnení záväzkov predávajúceho pri dodaní tovaru v rozsahu podľa ustanovení tejto 

zmluvy. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to 

bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre, prípadne iným 

spôsobom v súlade s platnými právnymi predpismi. 

6.5 Každá faktúra vystavená a doručená predávajúcim kupujúcemu  musí obsahovať 

náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom 

znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie 

sú uvedené v zákone o DPH, a to: 

 číslo Zmluvy, 

 termín splatnosti faktúry, 

 forma úhrady,  

 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 

 meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry. 

Prílohou faktúry vystavenej predávajúcim musí byť dodací list a preberací protokol 

podpísaný kupujúcim. 
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V prípade, že výška kúpnej ceny na faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra 

nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo k nej nebude priložená 

príloha podľa ods. 6.5, objednávateľ faktúru dodávateľovi vráti na opravu, resp. doplnenie. 

 

 

6.6 V prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za tovar, predávajúci 

má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň 

omeškania. 

 

Čl. 7. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA 

 

7.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok 

tejto zmluvy a plne spôsobilú na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy daného 

tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar ku dňu jeho dodania bude v jeho výlučnom 

vlastníctve a nebude zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, a že zároveň bude spĺňať 

všetky požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ktoré stanovujú 

všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy, a rovnako bude spĺňať aj všetky 

bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má 

tovar vady. 

7.2 Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu 

nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto 

čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva 

škody na tovare na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností 

predávajúceho. 

7.3 Predávajúci týmto poskytuje na tovar záruku v dĺžke ...........1 mesiacov. 

7.4 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci tovar užívať pre vady, za 

ktoré zodpovedá predávajúci. 

7.5 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou s tovarom v rozpore 

s návodom na obsluhu, prípadne násilným a neoprávneným zásahom do tovaru. 

 

Čl. 8. 

OZNÁMENIE VÁD A NÁROKY Z VÁD POČAS ZÁRUČNEJ DOBY 

 

8.1 Vady tovaru je kupujúci povinný písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného 

odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Pre dodržanie podmienky 

písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu elektronickou poštou. 

8.2 Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady tovaru, predávajúci je povinný 

zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na opravu tovaru do 48 hodín od nahlásenia 

poruchy. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na 

pracovisku oznámenom kupujúcim, pričom dni pracovného voľna a pracovného pokoja 

                                                 
1 Verejný obstarávateľ požaduje aby táto lehota nebola kratšia ako 24 mesiacov. 
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sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie 

vady tovaru v podobe jej plného sfunkčnenia na vlastné náklady, s odbornou 

starostlivosťou, najneskôr do 7 pracovných dní od nahlásenia vady. 

8.3 Pokiaľ si kupujúci neuplatní konkrétny spôsob odstránenia vady, alebo pokiaľ je vada 

neodstrániteľná spôsobom, ktorý zvolil kupujúci, predávajúci sa zaväzuje, že zvolí taký 

spôsob odstránenia vady, ktorý je najefektívnejší a najviac zodpovedá potrebám 

kupujúceho. 

8.4 V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady tovaru oproti lehote uvedenej v 

ods. 3 tohto článku zmluvy, je predávajúci povinný zabezpečiť kupujúcemu náhradný 

tovar použiteľný na rovnaký účel, ako slúžil pôvodný tovar, v opačnom prípade má 

kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo výške 5,- EUR za 

každý deň omeškania predávajúceho pri odstránení vady alebo omeškania pri poskytnutí 

náhradného tovaru. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej 

výške. 

8.5 Ak predávajúci neodstráni vadu alebo neposkytne náhradný tovar ani v dodatočnej 

primeranej lehote, ktorú mu kupujúci určil, alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, alebo 

ak je vada neodstrániteľná, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

8.6 Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v dôsledku toho, že tovar 

mal vady. Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu 

nepravdivosťou a/alebo neúplnosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení predávajúceho v tejto 

časti zmluvy. 

8.7 Kupujúci a predávajúci sa po uplynutí záručnej doby môžu dohodnúť na výbere formy 

pozáručných služieb servisu, a to napr. formou jednorazovej alebo celoročnej 

objednávky. 

 

Čl. 9. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

9.1 Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci 

podstatne poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa 

považuje, ako je uvedené v tejto zmluve, najmä – nie však výlučne – nedodanie tovaru v 

zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok 

a jej neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj neodstránenie vád 

predmetu kúpy za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

9.2 Pokiaľ predmet zmluvy alebo jeho časť nebude spĺňať podmienky a technické parametre 

požadované kupujúcim v procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy 

odstúpiť, je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj len pre časť plnenia (konkrétneho 

tovaru) a má nárok aj na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla. Škodou sa v 

tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenou podľa čl. 6. tejto zmluvy a kúpnou 

cenou, za ktorú kupujúci obstaral tovar u iného dodávateľa, z dôvodu nesplnenia 

podmienok predávajúcim týkajúcich sa technických parametrov predmetu zmluvy. 

9.3 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí 

dohodnutú kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 30 
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dní od uplynutia dojednanej lehoty splatnosti. 

9.4 Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy 

oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia 

sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Čl. 10. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

10.1 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi, 

najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími 

relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

10.2 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 

dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a 

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v 

súvislosti s ňou, vrátane sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak 

nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie 

súdu v Slovenskej republike príslušnému podľa procesných predpisov SR. 

10.4 Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku 

podpísaného zmluvnými stranami. 

10.5 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa 

tejto zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 

strany. 

10.6 Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku tejto zmluvy sú 

vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden 

vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu 

dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia 

zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byt' oddelené od ostatných príslušných 

ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom 

jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť 

tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, 

zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky potrebné za tým účelom, aby sa 

dohodli na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade 

s aplikovateľným právnym poriadkom nahradí. 

10.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých dve si 

ponechá predávajúci a dve kupujúci. 

10.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a 

súhlasia s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho 

pripájajú svoje podpisy. 

10.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch 

Zmluvných strán a účinnosť, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia 

všetkých nasledovných podmienok: 

a) došlo k zverejneniu  zmluvy v súlade so zákonom, 



Strana 22 z 22  

  

b) došlo k právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho 

administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským 

orgánom. 

 

V Cerove dňa .............................. V ......................... dňa ................... ........ 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

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

       Mgr. Margita Boďová  Meno, priezvisko, podpis 

                           starostka obce                                            oprávneného zástupcu dodávateľa 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


