Evidenčné číslo VO: BV/2018/09

VÝZVA NA PREDKLADANIE SÚŤAŽNÝCH PONÚK
TOVAR
zákazka zadaná postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:

Obec Martovce

Sídlo:

Obec Martovce č.14, 947 01 Hurbanovo 1

Zastúpený:

Ing. István Keszeg, starosta

IČO:

00306568

Telefón:

+421 35 76 84 110

E-mail:

martovce@pnet.sk, ocu@martovce.sk

Kontaktná osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:
Organizácia:

B&V Pro s.r.o.

Poštová adresa:

Družstevná 2, 831 04 Bratislava

IČO:

47 114 207

IČ DPH:

SK2023769022

Kontaktná osoba:

Ing. Beatrix Bárány

Mobil:

+421 905 580 452

E-mail:

info@bvpro.sk

Web:

www.bvpro.sk

2.

Druh zákazky

Zákazka na dodanie tovaru.
3.

Názov zákazky:

Agregát dieselový.
4.

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je nákup dieselového agregátu. Verejný obstarávateľ požaduje nasledovné aktivity:
•

dodávka,

•

montáž,

•

dokumentácia v slovenskom jazyku,

•

nastavenie a

•

východisková revízna správa systému.

Základné vlastnosti a technické parametre systému:
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•

Maximálny výkon: /kVA/ - min. 220,0

•

Maximálny výkov /kW/ - min. 176,0
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5.

•

Menovitý výkon: /kVA/ - min. 200

•

Menovitý výkon / kW/ - min. 160

•

Menovitý prúd /A/ - min. 289

•

Typ paliva : Diesel

•

Príslušenstvo: Ekologická vaňa

•

Cena vrátane funkčných skúšok, zaškolenia obsluhy

•

Východzia elektrorevízia

Operačný program:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.
6.

Kód CPV:
Hlavný predmet:
Hlavný slovník:

31121000-0 Generátorové hnacie agregáty

Doplnkový slovník: DA42-7 Vrátane inštalácie
7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 40 397,50 EUR bez DPH

8.

Miesto dodania predmetu zákazky

9.

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Komárno

Obec:

Martovce

Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:

Lehota na zhotovenie diela je do 1 mesiaca odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy.
10. Typ zmluvy:
Verejný obstarávateľ uzavrie s jedným, t. j. úspešným uchádzačom, na základe výsledkov verejného obstarávania Kúpnu
zmluvu podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
11.1

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –
Maďarsko, štátneho rozpočtu a vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Podrobnejšie viď kúpnu zmluvu
uvedenú v prílohe č. 2 tejto výzvy.

11.2

Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: Podrobnejšie viď kúpnu zmluvu uvedenú v prílohe č. 1
tejto výzvy.

12. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom:
12.1

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií zo záujemcami / uchádzačmi postupovať v podľa § 20 v súbehu s § 187
ods. 8 ZVO prostredníctvom pošty, elektronicky mailom alebo osobne.

12.2

Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku.
Umožňuje sa komunikácia a výmena informácií aj v českom jazyku.
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13. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie.
14. Možnosť rozdelenia predmetu: Ako vyplýva z opisu predmetu zákazky tejto výzvy, predmetom zákazky je nákup
agregáta dieselového. Rozdelenie zákazky je nerelevantné a nemožné. Rozdelením predmetu zákazky by došlo k
narušeniu celistvosti celého systému. Z uvedeného vyplýva, že je nevyhnutné zachovať kontinuitu a kompatibilitu,
ktorý tvorí logický celok tým istým dodávateľom, a to jednak z dôvodu zachovania funkčnosti, kompatibility, kvality
a hospodárnosti a efektívnosti. Z preambuly smernice EP a R 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení
smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné
rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie
jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. V
danom prípade po dôkladom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na
časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by verejný obstarávateľ obstarávaný predmet
zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu
zákazky a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie
jednotlivých dodávateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky
nevyhnutné, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky.
15. Lehota viazanosti ponúk:

do 30.9.2018

16. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:
16.1

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa odporúča vykonať.

16.2

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky je za účelom overenia si skutkového stavu dodania predmetu zákazky
potrebného k vypracovaniu súťažnej ponuky. Obhliadky miesta vykoná uchádzač podľa vlastnej potreby.

16.3

Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky nie je určená. V prípade záujmu uskutočnenia obhliadky uchádzač
požiada o obhliadku prostredníctvom otázky o možnosti obhliadky zaslanej prostredníctvom e-mailu na adresu:
info@bvpro.sk .

17. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Do 30.4.2018, čas: do 12:00 h
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou/kuriérom alebo osobne:
Organizácia:

Obec Martovce

Poštová adresa:

Obecný úrad, Obec Martovce č.14, 947 01 Hurbanovo 1

Kontaktná osoba:

Mgr. Katalin Kovács Pastorek

Tel:

+421 35 76 84 110

Mobil:

+421 0917 953 930

E-mail:

martovce@pnet.sk , dane.martovce@pnet.sk

V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na vyššie uvedenú adresu. Dátum poštovej
pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky
po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky
vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí
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lehoty na podávanie ponúk. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne
označená
o

nápisom „Súťaž – neotvárať!“,

o

heslom obstarávania „Agregát dieselový“,

o

obchodným menom a sídlom verejného obstarávateľa a taktiež uchádzača.

18. Lehota a miesto otvárania ponúk: 30.4.2018, čas: 14:00 h, Obecný úrad, Obec Martovce č.14, 947 01 Hurbanovo
1, zasadačka. Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie
ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač
(fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača

(právnická osoba) sa preukáže na

otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti
a splnomocnením na zastupovanie.
19. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
19.1

Verejný obstarávateľ stanovuje nasledovné kritéria na vyhodnotenie ponúk uchádzačov: Cena v EUR s DPH
alebo Cena celková v prípade uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH

19.2

Definícia kritérií: CENA S DPH resp. CENA CELKOM
− je celková cena za dodanie predmetu zákazky, vyjadrená v eurách s DPH resp. celkom v eurách (v prípade
uchádzača, ktorý je neplatca DPH).
− Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača bude vyjadrená
v mene EUR s presnosťou na dve desatinné miesta.
− Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.15/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č.15/1996 Z. z. o cenách.
− Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu uvedie v zložení:
A) navrhovaná ponuková cena bez DPH,
B) suma DPH,
C) navrhovaná ponuková cena vrátane DPH.
− Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
− Pod cenou sa rozumie suma, ktorej hodnota je vyššia ako 0,00 EUR. Uchádzači uvedú svoje ceny zaokrúhlené
na maximálne 2 desatinné miesta.
− Navrhovaná celková cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky.

19.3

Váha kritérií:
• cena

19.4

max. počet bodov:
100 bodov

Pravidlá uplatnenia kritérií:

• Cena za celý predmet zákazky: Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou
za dodanie predmetu zákazky. Pri ostatných ponukách sa bodové hodnotenie tohto kritéria vyjadrí ako podiel najnižšej

4

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
AGREGÁT DIESELOVÝ

navrhovanej ceny za predmet zákazky platnej ponuky a navrhovanej ceny za predmet zákazky príslušnej
vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre toto hodnotené kritérium. Hodnotenie ponúk
uchádzačov je dané určením/pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých
ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky. V prípade, že sa do hodnotenia dostane len jediná ponuka,
body sa neprideľujú a skúma sa prijateľnosť ponuky pre obstarávateľa. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač,
ktorého ponuka dosiahne najvyššiu číselnú hodnotu bodového ohodnotenia. Ostatní uchádzači budú neúspešní.
• Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané určením/pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov
uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky.
• V prípade, že sa do hodnotenia dostane len jediná ponuka, body sa neprideľujú a skúma sa prijateľnosť ponuky pre
verejnho obstarávateľa.
• Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyššiu číselnú hodnotu bodového ohodnotenia.
Ostatní uchádzači budú neúspešní.
20. Podmienky účasti a podmienky na predmet zákazky:
20.1

Osobné postavenie: Podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO - Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, t.j. oprávnenosť
dodať tovar, ktorý je predmetom tejto zákazky. Uvedenú skútočnosť bude verejný obstarávateľ kontrolovať počas
hodnotenia punúk prostredníctvom verejne dostupných databáz.

21. Obsah súťažnej ponuky a podmienky účasti uchádzačov:
21.1

Vyplnená kúpna zmluva spolu s prílohami (t.j. Príloha č. 1 Rozpočet, Príloha č. 2 Opis a technická špecifikácia
predmetu zmluvy. POZOR – prílohu č. 3 predkladá len úspešný uchádzač k podpisu kúpnej zmluvy. – viď. príloha
č. 2 k tejto výzve

21.2

Vyplnený dokument „Súťažná ponuka - Návrh na plnenie kritérií“ – viď. príloha č. 2 k tejto výzve

21.3

Fotografie navrhnutých tovarov.

22. Náklady na prípravu ponuky: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
23. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: Áno.
24. Požadované zábezpeky a záruky : Zábezpeka ponuky sa nepožaduje.
25. Elektronická aukcia: Pravidlá k elektronickej aukcii sa v tomto verejnom obstarávaní neuplatňujú.
26. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
26.1

Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu
cenu za uskutočnenie diela

26.2

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:
o ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve;
o sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
o ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
o nebude predložená ani jedna ponuka.
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26.3

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú v rozpore
s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa alebo predložené ponuky nebudú pre verejného obstarávateľa
výhodné.

26.4

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nerokovať a neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne
zmenia podmienky, za ktorých sa zákazka verejného obstarávania vypísala.

26.5

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

26.6

Ďalej verejný obstarávateľ upozorňuje, že uskutočnením tohto verejného obstarávania nevyplýva pre neho záväzok
uzavrieť zmluvu s úspešným alebo s niektorým z uchádzačov.

Za verejného obstarávateľa schválil dňa 18.4.2018:

_______________________________________
Ing. István Keszeg, starosta

Prílohy:
Príloha č. 1. Kúpna zmluva – vzor
Príloha č. 2. Dokument „Súťažná ponuka - Návrh na plnenie kritérií“ – vzor
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PRÍLOHA Č. 1 K VÝZVE

KÚPNA ZMLUVA
„Agregát dieselový “
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Kupujúci:
Názov:

Obec Martovce

Sídlo:

Obec Martovce č.14, 947 01 Hurbanovo 1

Zastúpený:

Ing. István Keszeg, starosta

IČO:

00306568

Telefón:

+421 35 76 84 110

E-mail:

martovce@pnet.sk, ocu@martovce.sk

Bankové spojenie :

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

Číslo účtu / IBAN :

...................................
/ďalej len „kupujúci“/

1.2. Predávajúci: (doplní uchádzač)
Názov:
Sídlo :
Štatutárny orgán:
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:
IČO:
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu / IBAN:
Telefón, fax :
E-mail :
Údaj o zápise v obchodnom alebo inom registri :
/ďalej len „predávajúci“/
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Podkladom pre uzavretie tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je výsledok obstarávania v zmysle zákona
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet obstarávania „Agregát dieselový,, Kupujúci na
obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – podlimitná zákazka
bez využitia elektronického trhoviska.
Čl. II
PREDMET ZMLUVY
2.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho v dohodnutom termíne a mieste dodať predmet
kúpy kupujúcemu v súlade so súťažnou ponukou, resp. s oceneným rozpočtom uvedeným v prílohe č. 1
tejto zmluvy zo dňa ......................... vypracovaným na základe súťažných podkladov - časť B. 1 (opis
predmetu obstarávania), ktorú predložil ako uchádzač vo verejnej súťaži: „Agregát dieselový,,.
2.2 Predmet zmluvy musí spĺňať minimálne technické požiadavky a opísané funkčné a výkonnostné
charakteristiky, popísané v prílohe č.2 tejto zmluvy. Ekvivalent musí spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a
zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách musí byť dodržaná rovnaká alebo vyššej kvalita ako je
uvedená v prílohe č.2.
2.3 Účelom tejto zmluvy je dodávka podľa špecifikácie tvoriacej prílohu č. 2 tejto zmluvy, v rámci projektu
„Agregát dieselový ”.
2.4 Uzavretím tejto zmluvy zmluvné strany prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie
predmetu zmluvy.
2.5 Predávajúci predá kupujúcemu predmet plnenia zmluvy podľa prílohy č.2 tejto zmluvy za podmienok
uvedených v tejto zmluve do výlučného vlastníctva.
2.6 Predávajúci zodpovedá, že dodaný predmet zmluvy spĺňa požiadavky podľa platných právnych noriem v
SR a slovenských technických noriem v čase ich dodávky, majú splnené všetky legislatívne podmienky pre
tovary a výrobky.
2.7 Predávajúci taktiež zabezpečí dopravu, montáž a spustenie predmetu plnenia zmluvy vrátane zaškolenia
obsluhy zamestnancov kupujúceho.
2.8 Predávajúci zodpovedá za to, že dodávka predmetu plnenia tejto zmluvy spĺňajú aktuálne hodnoty a
vykazujú vlastnosti podľa požiadaviek kupujúceho v súlade s požiadavkami vyplývajúce z výsledku
verejného obstarávania.
2.9 Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy uvedený v bode 2 tohto článku prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú
kúpnu cenu.
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2.10 Predávajúci berie na vedomie, že predmet zákazky bude financovaný v rámci Programu spolupráce
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.
Čl. III
KVALITA PREDMETU ZMLUVY
3.1 Predmet zmluvy musí byť dodané v súlade s podmienkami uvedenými v čl. II. tejto zmluvy, nesmie mať
žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie
predmetu zmluvy.
3.2 Predmet zmluvy prevezme kupujúci v mieste dodania na základe dodacieho listu podpísaného
zodpovednou osobou kupujúceho.
3.3 Predávajúci ručí za skutočnosť, že predmet dodávky je nepoužitý, nový, prvej akosti a vyhovuje platným
normám a predpisom.
3.4 Kupujúci nie je povinný predmet zmluvy prevziať, ak má tento akékoľvek vady. O prevzatí predmetu
zmluvy spíšu strany protokol, ktorý bude obsahovať aj súpis prípadných zistených vád, ktoré nebránia v
užívaní predmetu zmluvy, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie kupujúceho, že predmet
zmluvy odovzdáva a prehlásenie kupujúceho, že predmet zmluvy preberá. Tento protokol bude tvoriť
prílohu k faktúre. V prípade, ak by predmet zmluvy mal vady, ktoré bránia v riadnom užívaní predmetu
zmluvy, nie je kupujúci povinný prevziať predmet zmluvy.
3.5 Bez písomného súhlasu kupujúceho a projektanta nemôže byť dodaný iný tovar oproti špecifikácie
tvoriacej prílohu č. 2. Predávajúci zodpovedá za to, že nedodá tovar, o ktorom je v dobe jeho
zabudovávania známe, že vykazuje vady a nedostatky.
IV.
CENA DIELA
4.1. Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch, 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 o cenách v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania za
dohodnutých podmienok. Cena za tovar spolu podľa čl. I. bod 1. tejto zmluvy na predmet zákazky: (doplní
uchádzač)
Cena bez DPH

EUR

DPH 20 %

EUR

Cena celkom

spolu s DPH

Slovom:
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EUR

4.2. V kúpnej cene uvedenej v bode 1 tohto článku je zahrnutá cena nákupu, dodávky, montáže (v zmysle
čl.2.7) školenia a transportu predmetu kúpy podľa tejto zmluvy do miesta dodania predmetu kúpy ako aj
všetky ostatné náklady potrebné pre riadne splnenie tejto zmluvy (napr. náklady na zabalenie predmetu
kúpy pri doprave a pod.).
4.3. Ak predávajúci neocenil niektorú položku v rozpočte, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných
sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny dodávateľa a preto nemá nárok na úhradu v prípade,
že neocenená položka bola použitá na dodanie predmetu zmluvy zavinením dodávateľa.
4.4. Predávajúci sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie cien jednotlivých položiek predmetu
plnenia zmluvy v prípadoch:
a) vlastných chýb,
b) nepochopenia zadania,
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri dodaní predmetu zmluvy,
d) zvýšenia cien dodávok a prác.
Čl. V
ČAS PLNENIA
5.1. Lehota dodania predmetu zmluvy: do 1 mesiaca odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
5.2. Miestom dodania predmetu zmluvy je: Obec Martovce – kupujúci upresní presné miesto dodania počas
uskutočnenia objednávky.
5.3. Dodržiavanie termínu podľa bodu 5.1. zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením
kupujúceho dohodnutým v tejto zmluve.
5.4. Pri odovzdaní predmetu zmluvy je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sa na
predmet kúpy vzťahujú, a to najmä tieto doklady:
•

návody na obsluhu, údržbu a montáž,

•

osvedčenie o akosti a kompletnosti,

•

záručné a servisné knihy,

•

odovzdávajúci protokol s dodaním predmetu zmluvy do areálu,

•

doklady podľa platných právnych noriem platných v SR,

•

čestné prehlásenie, že dodaný predmet zmluvy je v plnom rozsahu nový a nepoužitý.

5.5. Všetky predložené doklady, potrebné podľa tejto zmluvy, musia byť platné v Slovenskej republike, musia
obsahovať údaj o krajine pôvodu a technických parametroch dokladovaného materiálu a musia byť
preložené do slovenského jazyka.
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5.6. Predávajúci je povinný bez meškania písomne informovať kupujúceho o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá
bráni alebo sťažuje dodanie tovaru, dôsledkom čoho je predĺženie času plnenia podľa bodu 5.1. tejto
zmluvy.
5.7. V prípade posunutia termínu dodania predmetu zmluvy z dôvodu na strane kupujúceho alebo z dôvodu tzv.
vyššej moci, zmluvné strany si dohodnú nový termín dodania predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty
bude primerané dobe, na ktorú treba plnenie prerušiť.
5.8. Ak dodávateľ dodá predmet zmluvy pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa kupujúci predmet zmluvy
prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
Čl. VI
PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1 Za predmet zmluvy uhradí kupujúci cenu na základe skutočných dodávok na základe vyúčtovacej faktúry –
daňového dokladu, ktorý predávajúci vystaví po ich dodaní.
6.2 Kupujúci nepsokytuje zálohové platby a preddavok.
6.3 Kupujúci zaplatí cenu celkom jednorázovo len po dodaní všetkých položiek rozpočtu špecifikovaných
v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
6.4 Predávajúci je oprávnený v zmysle bodu 6.3 tohto článku vystaviť len 1 (slovom „jednu“) faktúru po
dodaní všetkých položiek rozpočtu špecifikovaných v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 tejto zmluvy
6.5 Predávajúci má právo vystaviť faktúru až na základe riadneho dodania celého predmetu zmluvy.
6.6 Splatnosť faktúry je 60 dní od doručenia faktúry v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, kupujúci ju vráti na doplnenie alebo
prepracovanie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
6.7 Faktúru vyhotoví predávajúci v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov a predloží kupujúcemu v 4 originálnych výtlačkoch, ktoré budú
obsahovať minimálne: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, číslo tejto kúpnej
zmluvy, číslo zmluvy o poskytnutí dotácie, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie
peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu bez DPH, DPH a celkovú sumu s
DPH, označenie predmetu zmluvy, pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
6.8 Zádržné kupujúci je oprávnený zadržať 10 % z ceny predmetu zmluvy ako zádržné do doby odstránenia vád
a nedorobkov zistených a spísaných pri odovzdávacom a preberacom konaní.
6.9 Kupujúci si vyhradzuje právo účtovať vo faktúre všetky zmluvné pokuty, ktoré predávajúcemu vzniknú
prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy.
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Čl. VII
SANKCIE
7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške:
a)

0,05% z celkovej ceny predmetu zmluvy podľa bodu 4.1. tejto zmluvy za každý deň omeškania
s plnením svojej povinnosti dodať predmet zmluvy riadne a včas,

b)

0,05% z celkovej ceny predmetu zmluvy podľa bodu 4.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania, ak
predávajúci ani po písomnej výzve v lehote určenej v predmetnej výzve neodstráni vady predmetu
zmluvy,

c)

30,- eur za každú závadu a za každý deň omeškania, ak nenastúpil na odstránenie reklamácií
v záručnej dobe v lehote do 2 pracovných dní alebo v dojednanej lehote.

7.2. Okrem uhradenia úroku z omeškania resp. pokuty a poskytnutia zliav má predávajúci kupujúci právo
žiadať náhradu škody, ktorá mu vznikla a bola spôsobená porušením, resp. zanedbaním povinností druhou
stranou.
7.3. V prípade, že počas dodania predmetu zmluvy kupujúci zistí, že predávajúci nedodržal kvalitatívne určené
parametre v zmysle tejto zmluvy, kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z celkovej ceny
predmetu zmluvy za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť
predávajúceho dodať predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou.
7.4. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za predmet zmluvy, má
predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
7.5. Zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok zmluvných strán na uplatnenie náhrady škody.
Čl. VIII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU
8.1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vyhotovené riadne v súlade s ustanovením čl. II.
tejto zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
8.2. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy v celom rozsahu je nepoužitý a nový, čo deklaruje aj
čestným prehlásením, ktoré predloží pri odovzdaní a preberaní predmetu tejto zmluvy v zmysle bodu 5.4
tejto zmluvy.
8.3. Tovar má vady ak:
a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je dodané v celom rozsahu,
c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa tejto zmluvy,
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je predmet zmluvy zaťažené inými
právami tretích osôb.
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8.4. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých
od kupujúceho a predávajúci ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť,
prípadne na ňu písomne upozornil kupujúceho, ale ten na ich použití písomne trval.
8.5. Záručná lehota na predmet plnenia zmluvy je 24 mesiacov na jednotlivé položky špecifikovaných v prílohe
1 tejto zmluvy, a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia kupujúcim a neplynie v čase, kedy
kupujúci nemohol predmet zmluvy užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
8.6. Zárukou predávajúci preberá záväzok, že predmet zmluvy bude počas záručnej lehoty spôsobilý na
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.
8.7. Kupujúci sa zaväzuje, že reklamáciu vady predmetu zmluvy uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za
písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronicky (emailom) a zároveň
listovou zásielkou.
8.8. Za skryté vady zodpovedá predávajúci počas záručnej doby odo dňa odovzdania predmetu zmluvy
kupujúcemu. Skryté vady sú tie, ktoré kupujúci nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy
a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho
bezodkladne po ich zistení.
8.9. Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu zmluvy do 2 pracovných dní od prijatia
písomnej reklamácie podľa bodu 10.6. tejto zmluvy a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku
dohodnú zmluvné strany písomne.
8.10.

Predávajúci zodpovedá za to, že pri odstraňovaní vád a havarijného stavu predmetu zmluvy počas

záručnej doby použil a vymenil komponenty a súčiastky predmetu zmluvy nové a nepoužité, čo deklaruje
aj čestným prehlásením, ktoré predloží pri odovzdaní a preberaní predmetu tejto zmluvy v zmysle bodu 5.4
tejto zmluvy.
8.11.

Havarijné stavy predávajúci je povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení kupujúcim.

8.12.

Ak predávajúci neodstráni vady predmetu zmluvy v dohodnutej lehote, kupujúci má právo zabezpečiť

ich odstránenie na náklady predávajúceho.
8.13.

V prípade, ak z dôvodu vady predmetu zmluvy vznikne naviac práca, predávajúci sa zaväzuje uhradiť

kupujúcemu náhradu škody v plnej výške ceny vzniknutej naviac práce.
8.14.

Predávajúci nesmie počas trvania zmluvy svoj záväzok dodania tovaru alebo jeho časti previesť na

iného bez predchádzajúceho písomného povolenia kupujúceho. Pokiaľ tak urobí, je to vážne porušenie
zmluvy, kupujúci má právo okamžite odstúpiť od zmluvy a predávajúci znáša všetky následky, vrátane
náhrady škody, spôsobenej novým subdodávateľom, ku ktorému kupujúci nedal súhlas. Predávajúci je
povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa
predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa, ktorá bude obsahovať minimálne: podiel
zákazky, ktorý má predávajúci v úmysle zadať subdodávateľovi a identifikačné údaje navrhovaného
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subdodávateľa. Pokiaľ kupujúci do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa
neoznámi predávajúcemu písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, platí, že súhlas bol
predávajúcemu udelený.
Čl. IX
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
9.1. Predávajúci zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú kupujúcemu alebo tretej osobe v dôsledku
porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
9.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou
stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
9.3. Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku kupujúceho.
Čl. X
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY
10.1 Vlastnícke právo k predmete zmluvy prechádza na kupujúceho protokolárnym odovzdaním predmetu
zmluvy kupujúcemu a zaplatením dohodnutej ceny.
10.2 Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy ako aj na veciach a materiáloch potrebných na predmete
zmluvy znáša predávajúci až do času protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim kedy sa stáva
vlastníkom predmetu tejto zmluvy.
Čl. XI
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
11.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť
pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní
potom, ako sa o jej porušení dozvedela.
11.2. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť aj v týchto prípadoch:
a) bude meškať s termínom plnenia podľa článku II. bod 1 tejto zmluvy o viac ako 30 dní alebo
inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
b) bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho prevedie všetky alebo niektoré práva a záväzky
vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu,
c) nedodrží kúpnu cenu dohodnutú v tejto zmluve,
d) bude meškať so začatím odstraňovania vád predmetu zmluvy, resp. bude meškať s odstránením
reklamovaných vád o viac ako 30 dní oproti termínom uvedeným v čl. VIII.
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e) predmet zmluvy nebude dodaný v súlade s článkom I. tejto zmluvy.
f)

V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy bez zavinenia kupujúceho, kupujúci je
oprávnený fakturovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z dohodnutej ceny
predmetu zmluvy uvedeného v článku IV. bod 4.1 tejto zmluvy.

11.3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej zmluvnej
strane, ak nie je v odstúpení určená neskoršia účinnosť odstúpenia.
11.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov na náhradu
škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich
z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady predmetu zmluvy, ktoré bolo do
odstúpenia zrealizované.
11.5. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:
a)

časť predmetu zmluvy dodaného do odstúpenia od zmluvy sa stáva vlastníctvom kupujúceho,

b)

služby, práce a dodanie realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných
cien v preukázateľnom rozsahu,

c)

služby, práce a dodanie realizované do odstúpenia od zmluvy vysporiada predávajúci faktúrou,
ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

11.6. V prípade predčasného ukončenia zmluvy predávajúci je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo
dňa účinnosti odstúpenia protokolárne odovzdať kupujúcemu všetky veci a doklady prevzaté od neho za
účelom plnenia zmluvy, ako aj doklady týkajúce sa dovtedy splnených častí predmetu zákazky.
Čl. XII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
12.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa
vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných v SR.
12.2. Predávajúci sa zaväzuje v prípade požiadavky výkonu kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
predmetom zmluvy kedykoľvek oprávnenými osobami im poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
• Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu,
Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad vládneho auditu, Národná kriminálna agentúra, Protimonopolný
úrad, Úrad boja proti korupcii, Riadiaci orgán a nimi poverené osoby,
• splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
• osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
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12.3. V prípade, ak predávajúci bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetu tejto zmluvy,
je povinný v takomto prípade zamestnať na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizácie predmetu tejto zmluvy (obec, okres, VÚC).
12.4. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet tejto zmluvy, termín a cenu, môžu robiť zmluvné
strany obojstranne podpísaným zápisom.
12.5. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode oboch
zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
12.6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre kupujúceho a jeden pre
predávajúceho.
12.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán. Zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva
podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12.8. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali a s jej
obsahom bez výhrad súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne
podpisujú.
12.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
• Príloha č. 1 – Rozpočet (predkladá uchádzač v ponuke)
• Príloha č. 2 – Opis a technická špecifikácia predmetu zmluvy (predkladá uchádzač v ponuke)
• Príloha č.3 – Kompletné servisné podmienky platné na dané stroje a plán technickej údržby a opráv
(predkladá len úspešný uchádzač ku dňu podpisu tejto zmluvy)
V Martovciach, dňa .......................
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V ......................., dňa ..................

za kupujúceho

za predávajúceho

Obec Martovce
Ing. István Keszeg
starosta

...........

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
AGREGÁT DIESELOVÝ

PRÍLOHA Č.1 k zmluve

ROZPOČET

Názov tovaru

Agregát dieselový

Merná
jednotka

ks

Množstvo

Jednotková
cena v EUR
bez DPH

DPH v
EUR

1

SPOLU cena

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

za kupujúceho

za predávajúceho

Obec Martovce
Ing. István Keszeg
starosta

...........
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Celková
cena
v EUR s
DPH

PRÍLOHA Č.2 k zmluve

OPIS A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

PČ

1

NÁZOV

Agregát dieselový vrátane
•
dodávky,
•
montáže,
•
dokumentácie
v slovenskom jazyku,
•
nastavenia a
•
východiskovej revíznej
správy systému

KS

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

1

V Martovciach, dňa .......................
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ZNAČKA

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

za kupujúceho

za predávajúceho

Obec Martovce
Ing. István Keszeg
starosta

...........
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PRÍLOHA Č. 2 K VÝZVE

SÚŤAŽNÁ PONUKA
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
Konateľ spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:

Názov predmetu zákazky

Cena v EUR bez DPH

DPH

Hodnota kritéria
Cena v EUR s DPH

Agregát dieselový
*Vypĺňa uchádzač, ktorý je platcom DPH

Názov predmetu zákazky

Hodnota kritéria
Cena v EUR celkom

Agregát dieselový

*Vypĺňa uchádzač, ktorý nie je platcom DPH

Dátum: ................................
Miesto: ...................................
Štatutárny orgán (konateľ) uchádzača:

...........................................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby
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