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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

na zákazku s nízkou hodnotou 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

Názov:                                               Obec Dedina Mládeže     

So sídlom :               Námestie 4. apríla 7/8, 946 03 Dedina Mládeže 

Zastúpená :    JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová – starostka obce 

IČO :     00306428 

e-mail:                                                gabriela.gonczolova@dedina-mladeze.dcom.sk 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Dagmar Melotíková   

Telefón:     0903 52 00 52 

Email:       dagmar.melotikova@gmail.com  

 

2. Názov predmetu obstarávania: „Kamerový systém v obci Dedina Mládeže - dobudovanie“ 

Zverejnené: 

https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=35145651

&  

3. Druh zákazky: Tovar 

 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 35125300-2 Bezpečnostné kamery 

 

5. Miesto dodania: Obec Dedina Mládeže 

 

6. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – rozšírenie jestvujúceho kamerového systému v obci 

v súlade s touto Výzvou na predkladanie ponúk a jej prílohami.  

• Kamery IP 67 ,  H.265 IP KAMERA, IR 30M, 2048x1536, IR dist 30m, 3D-DNR /IP67 

v počte 6 kusov 

• Zobrazovacia jednotka /HDMI/ 1 kus 

• NVR,4K, IP VIDEO REKORDÉR, 1X LAN, 2XHDD Miror, pre 16 IP kamier, 1 kus 

• HDD SEAGATE 4TB SATAIII/600 7200RPM, 64MB cache (S Series) 2 kusy 

• Príslušný doplnkový, spotrebný materiál k inštalovaniu kamier a odborná montáž kamier 

V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov obchodným názvom verejný 

obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s použitím ekvivalentných materiálov a výrobkov s 

tým, že takéto použitie bude označené v ponuke slovom „ekvivalentný“. Použite ekvivalentného 

riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty dodania, zníženia kvality alebo zmeny ceny 

predmetu zákazky.  

mailto:gabriela.gonczolova@dedina-mladeze.dcom.sk
mailto:dagmar.melotikova@gmail.com
https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=35145651&
https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=35145651&
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Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke obchodný 

názov materiálu alebo výrobku, ktorý bol označený obchodným názvom, bude mať verejný 

obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou, prípadne výrobkom, 

ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ.  

Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a technologických 

zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocenné vlastnostiam (kvalitatívnym, 

technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré uviedol 

verejný obstarávateľ. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného 

obstarávateľa.  

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. 

Opis vychádza z požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré tvoria kompaktný vzájomne 

nedeliteľný celok tak, aby mohli byť dosiahnuté ekonomické a technické parametre, požadované 

verejným obstarávateľom na túto zákazku. Ak by sa niektorá z technických požiadaviek 

odvolávala na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu alebo miesto 

pôvodu alebo výroby, osoba povinná umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom 

pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné 

charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a 

zariadenia určené a schválené. 

 

Komplexnosť dodania predmetu zákazky: 

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet 

zákazky.  

Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu 

zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 

Výsledok verejného obstarávania 

7. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená: Kúpna zmluva 

Návrh Kúpnej zmluvy predstavuje prílohu č. 3 k tejto Výzve. Do návrhu Kúpnej zmluvy doplní 

uchádzač svoje identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky a podpíše ho oprávnená osoba 

uchádzača. 

 

8. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: Verejný obstarávateľ vyžaduje odovzdanie predmetu 

zákazky v lehote najneskôr do 30 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.  

 

9. Obchodné a platobné podmienky: Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom dotácie 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na 

zabezpečenie úloh prevencie kriminality - z programu 0D60103.39385 v rámci projektu 

„Kamerový systém v obci Dedina Mládeže - dobudovanie.“ a z rozpočtových prostriedkov 

verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 

30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ zálohovú faktúru 

neakceptuje, zálohu neposkytuje. 

  

Kritéria na vyhodnotenie ponúk 
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10.  Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude:  

Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH. Verejný obstarávateľ postupuje 

zjednodušeným postupom, a to tak, že víťazného uchádzača vyhodnotí na základe prieskumu 

trhu. 

Postup sa bude považovať za ukončený a víťazný uchádzač z prieskumu trhu bude 

vyzvaný k súčinnosti k podpísaniu kúpnej zmluvy na plnenie predmetu zákazky. 

1. V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) určená ako priemerná cena 

z predložených cenových ponúk presiahne výšku finančného limitu 30.000,- Eur bez DPH, 

verejný obstarávateľ použije ponuky pre účely stanovenia PHZ. 

2. V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) určená ako priemerná cena 

z predložených cenových ponúk nepresiahne výšku finančného limitu 30.000,- Eur bez DPH, 

verejný obstarávateľ použije ponuky pre účely výberu uchádzača na základe kritéria  – najnižšia 

cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH. 

 

Podmienky účasti uchádzačov  

11. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov:  

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa 

osobného postavenia: 

13.1Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.  

Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodať 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.  

13.2 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.  

11.3Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa 

§ 40 ods. 6 písm. f).  

 

Predloženie ponuky 

12. Požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke:  

Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 

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

vykonáva. 

Navrhovaná cena musí obsahovať aj všetky náklady súvisiace s plnením podmienok a 

požiadaviek verejného obstarávateľa. 

Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť 

počas doby dodania predmetu zákazky. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej 

dohody oboch zmluvných strán. 

Navrhovaná cena musí byť uvedená v ponuke v štruktúre uvedenej v dokumente označenom ako 

„Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)“, ktorý tvorí Prílohu č. 2  tejto Výzvy.       
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Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie:  

-  navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,  

-  výška a sadzba DPH,  

-  navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením 

„Nie som platcom DPH“. 

Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.  

Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách. Navrhovanú zmluvnú cenu je 

potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. 

 

13. Obsah ponuky uchádzača:  

13.1  Vyplnené a podpísané Identifikačné údaje uchádzača, Príloha č. 1 

13.2  Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka), Príloha č. 2 

13.3  Doplnený a podpísaný návrh Kúpnej zmluvy, Príloha č. 3 

13.4  Vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača, Príloha č. 4 

 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ 

vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 

jazyku alebo v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 

predkladá sa úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a 

dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 

preklad do štátneho jazyka. 

 

14.  Lehota na predkladanie ponúk:  19.10.2020 do 10:00 hod. 

 

15. Požadované označenie ponuky:  

Ponuky je možné predkladať   

1. Ponuky je možné predkladať v elektronickej podobe prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk.  

Ponuka musí byť podpísaná uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou 

splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenovaná (scan) a doručená v lehote na 

predkladanie ponúk. Výkaz výmer uchádzači predkladajú podpísaný ako scan a následne vo 

formáte excel v editovateľnej forme.   

Verejný obstarávateľ určuje prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby 

boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi 

informačných a komunikačných technológií, a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov 

alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať 

elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja 

eZakazky na portáli www.ezakazky.sk , ak nie je v tejto Výzve výslovne uvedené inak.  

  

http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
http://www.ezakazky.sk/
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2. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky / osobne, doručí 

ponuku v uzatvorenej obálke označenej slovami VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 

NEOTVÁRAŤ a heslom  „Kamerový systém v obci Dedina Mládeže - dobudovanie“   

Doručenie listinnej formy ponuky nie je povinné.  

Miesto a spôsob doručenia ponuky:   

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom doručiť ponuku aj osobne alebo poštou, prípadne 

kuriérom pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:  

Obec Dedina Mládeže,   

Námestie 4. apríla 7/8 

946 03 Dedina Mládeže 

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo 

osobne, je rozhodujúci termín (t. j. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému  obstarávateľovi. 

Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, 

kuriérom a pod.). T. j. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka 

skutočne doručená verejnému obstarávateľovi na vyššie uvedenú adresu (nestačí odovzdanie na 

prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú vyhodnocované. Ponuky 

doručené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené neotvorené.   

 

17. Lehota viazanosti ponuky je do: 31.03.2021 

 

18. Doplňujúce informácie 

18.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet 

zákazky uvedené v tejto Výzve. 

18.2 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky určené 

verejným obstarávateľom, náležitosti ponuky a bude mať najnižšiu cenu za predmet zákazky s 

DPH. 

18.3 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk,  bude zaslané 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

18.4 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže 

uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil ako ďalší v poradí. 

18.5 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

18.6 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných 

dôvodov: 

a) nebude predložená ani jedna ponuka, 

b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve 

d) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota zákazky 

určená verejným obstarávateľom, 

e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo. 
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Dedina Mládeže, dňa 05.10.2020      

         

            

 

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

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová – 

starostka obce 

v.z. Ing. Dagmar Melotíková v.r. 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača 

Príloha č. 2 -  Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka) 

Príloha č. 3 – Kúpna zmluva (návrh) 

Príloha č. 4 – Vyhlásenie uchádzača 
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Príloha č. 1 

 

Identifikačné údaje uchádzača 

Názov zákazky: „Kamerový systém v obci Dedina Mládeže - dobudovanie“  

Obchodný názov spoločnosti:    

Sídlo alebo miesto podnikania:   
Ulica, číslo sídla:   

PSČ:   

Mesto:   

Štát:   

Štatutárny zástupca:   

Meno, priezvisko, titul:   

Telefón:   

E-mail:   

Internetová adresa:   

Všeobecné identifikačné údaje:    

IČO:    

IČ DPH:   

DIČ:   

IBAN:   

Banková inštitúcia:   

Kontaktná osoba:   

Meno, priezvisko, titul:     

E-mail:   

 

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

 

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

 podpis a pečiatka uchádzača, 

                                                                                               resp. osoby oprávnenej konať za 

uchádzača 
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Príloha č. 2 

Návrh na plnenie kritérií 

Názov zákazky: „Kamerový systém v obci Dedina Mládeže - dobudovanie“  

 
Obchodné meno spoločnosti: 

Adresa uchádzača: 

IČO: DIČ:  IČ DPH: 

Zapísaný v  

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať: 

Telefón: e-mail: 

Bankové spojenie: Číslo účtu: 

 

Názov kritéria:    

Celková cena diela 

  bez DPH: 

 

DPH: 

.......% 

Celková cena diela  

s DPH: 

 

„Kamerový systém v 

obci Dedina Mládeže - 

dobudovanie“ 

,- € ,- € ,- € 

 

 

V cene musia byť zahrnuté všetky požiadavky na predmet zákazky uvedené v opise predmetu 

zákazky a výkaze výmer.  

 

 

Dátum: .................................                                                                                    

 

 

 

Podpis: ...........................................  
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Príloha č. 3 

NÁVRH - Kúpna zmluva 

uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších právnych predpisov 

medzi 

I. 

Zmluvné strany 

Predávajúci:   

Obchodné meno spoločnosti:  

Adresa sídla spoločnosti:   

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:  

Bankové spojenie:   

Číslo účtu: 

IBAN:   

Zastúpený:   

Tel:   

E-mail: 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 

(ďalej len ,,predávajúci“) 

a 

Kupujúci:  

Názov:                                               Obec Dedina Mládeže     

So sídlom :               Námestie 4. apríla 7/8, 946 03 Dedina Mládeže 

Zastúpená :    JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová – starostka obce 

IČO :     00306428 

e-mail:                                               gabriela.gonczolova@dedina-mladeze.dcom.sk  

(ďalej ako „kupujúci“) 

 

II. 

Úvodné ustanovenia 

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zákazky realizovanej postupom podľa 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov na predmetu zákazky pod názvom: “ Kamerový systém v obci 

Dedina Mládeže - dobudovanie“.  

2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj predávajúci. Na 

základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania 

zákazky zmluvné strany uzavretím tejto kúpnej zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť 

mailto:gabriela.gonczolova@dedina-mladeze.dcom.sk
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podmienky a spôsob dodania predmetu zákazky a poskytnutia služby v zmysle vyhláseného 

verejného obstarávania.  

III. 

Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať tovary a poskytnúť služby 

špecifikované v tejto zmluve a vo Výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 

spôsobom, v čase, v kvalite a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. 

3.2 Kupujúci sa zaväzuje, že zaplatí predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.  

3.3 Predávajúci sa zaväzuje, že odovzdá tovar nový, spôsobilý na obvyklý účel užívania, ktorý 

bude spĺňať všetky požiadavky týkajúce sa bezpečnosti.  

3.4 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať tovar a poskytnúť službu v súlade s podmienkami 

uvedenými v tejto zmluve. Všetky vady a nedostatky zistené pri preberaní predmetu zmluvy ako 

aj všetky škody spôsobené ním na majetku kupujúceho je povinný predávajúci odstrániť v lehote 

7 kalendárnych dní na vlastné náklady.  

3.5 Predávajúci môže tovar dodať a poskytnúť službu ešte pred dojednaným termínom a 

odovzdať ho kupujúcemu v skoršom termíne. Kupujúci je povinný ponúknutý tovar a službu 

prevziať.  

3.6 Záväzok dodať tovar a poskytnúť službu bude splnený odovzdaním predávajúcemu v mieste 

dodania a jeho prevzatím splnomocnenou osobou kupujúceho, o čom spíšu protokol.  

3.7 Predmetom tejto zmluvy je tiež doprava, zloženie, zmontovanie, inštalácia tovaru a 

zaškolenie personálu objednávateľa podľa pokynov objednávateľa. 

 

IV. 

Čas plnenia 

4.1 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy kupujúcemu najneskôr do 30 

kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy.  

 

V. 

Kúpna cena 

5.1 Kúpna cena za tovar a služby je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov a cena je stanovená vrátane dopravy a zaškolenia kupujúceho a iných 

služieb súvisiacich s predmetom plnenia. 

5.1.1  Kúpna cena celkom bez DPH: ,- € 

          DPH 20%: ,- € 

Kúpna cena celkom s DPH: ,- € 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cenová kalkulácia ( výkaz výmer) tvorí prílohu č. 1 tejto 

Kúpnej zmluvy (Cenová kalkulácia), ako jej neoddeliteľnú súčasť. 

VI. 

Platobné podmienky 

6.1 Platba za predmet zmluvy prebehne po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu 

zmluvy, na základe preberacích protokolov potvrdených kupujúcim, na predávajúcim vystavenú 

faktúru, ktorej splatnosť je do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Zmluvné strany  



Obec Dedina Mládeže, Nám. 4. apríla 7/8, 946 03 Dedina Mládeže 
 

11 
 

vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam 

a povinnostiam predávajúceho zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou. 

6.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. Kupujúci je oprávnený namietať vecnú a formálnu 

správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. 

Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry 

do sídla kupujúceho. 

6.3. Prílohy faktúr budú tvoriť najmä tieto doklady: 

a) protokol o odovzdaní a prevzatí tovaru 

b) doklady vzťahujúce sa na tovar a služby 

c) prehlásenie o všeobecnej bezpečnosti výrobku. 

6.4 Kupujúci neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

6.5 Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov zodpovedá predávajúci v plnom rozsahu. 

6.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu inkasných údajov pre potreby platenia faktúr si budú 

oznamovať do 7 dní po tom, čo ku zmene došlo. 

6.7 Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo 

zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 

VII. 

Podmienky dodania tovaru 

7.1 Predávajúci dodá tovar a poskytne služby na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.  

7.2 Ak predávajúci dodá predmet zmluvy pred lehotou plnenia môže predmet zmluvy prevziať 

aj v skoršom termíne, bez nároku predávajúceho na finančné a iné zvýhodnenie.  

7.3 Predávajúci zodpovedá za včasný termín dodávky, jeho dovoz a vyloženie na miesto určenia.  

7.4 Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú 

žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá predávajúci, ako keby 

predmet zmluvy plnil sám.  

7.5 V prípade neuvedenia subdodávateľov v zmluve musí celý predmet tejto zmluvy dodať 

predávajúci. Predávajúci uvedie všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zmluvné 

strany sa dohodli, že Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 2 ( Zoznam subdodávateľov) tejto 

zmluvy, ako jej neoddeliteľnú súčasť.  

7.6 Predávajúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi kupujúcemu.  

7.7 Zmena subdodávateľa je možná len na základe jeho písomného odsúhlasenia kupujúcim 

formou dodatku k tejto zmluve. 

VIII. 

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

8.1 Predávajúci sa zaväzuje vyzvať poverenú osobu na prevzatie dodávky tovaru a poskytnutej 

služby  aspoň 3 pracovné dni vopred. Dodávka tovaru a poskytnutá služba bude pripravená na 

faktické odovzdanie a prevzatie, riadne vykonaná, skontrolovaná, bez vád. Kupujúci prevezme 

predmet zmluvy preberacím protokolom.  

8.2 V prípade, že v priebehu odovzdávacieho konania kupujúci zistí, že záväzok predávajúceho 

nie je splnený tak, ako je dohodnuté v zmluve, kupujúci vyhotoví súpis vád a preberacie konanie 
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preruší. Tovar sa po prerušení preberacieho konania nebude považovať za odovzdaný. Po 

odstránení vád a nedorobkov predávajúci vyzve kupujúceho k pokračovaniu preberacieho 

konania. 

IX. 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 

9.1 Predávajúci zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude splnený podľa podmienok 

zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v  tejto zmluve.  

9.2 Predávajúci zodpovedá za vady a nedostatky, ktoré má tovar v čase jeho dodania 

kupujúcemu. Ďalej je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za 

vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad.  

9.3 Vadou tovaru sa rozumie odchýlka v množstve, akosti, vyhotovení, zabalení, alebo  vybavení 

na prepravu stanovených touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj  usmerneniami 

a požiadavkami kupujúceho.  

9.4 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe tovaru: 24 mesiacov. Záručná  doba začína 

plynúť dňom odovzdania a prevzatia tovaru a služby kupujúcim.  

9.5 Predávajúci je povinný reagovať na písomnú reklamáciu do 3 pracovných dní po jej  obdržaní 

a dohodnúť s kupujúcim spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej  vady. Predávajúci 

sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čase dohodnutom s oprávneným zástupcom 

kupujúceho. Riešenie vád tovaru a služby sa bude riadiť všeobecnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka.  

9.6 Na opravovaný tovar počas záručnej doby sa prerušuje plynutie záručnej doby a jej  plynutie 

pokračuje po odstránení vady. Nástup predávajúceho na servis sú 3 pracovné dni od nahlásenia 

vady.  

9.7 Záručná doba na tovar bude písomne predĺžená o dobu, počas ktorej nemohol byť tovar  

užívaný z dôvodu vád alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť predávajúci.  

X. 

Zmluvné pokuty 

10.1 V zmysle tejto zmluvy sa predávajúci zaviazal dodať tovar a poskytnúť službu najneskôr do 

30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v 

prípade omeškania s dodávkou tovaru a služby ako celku, zaplatí predávajúci kupujúcemu 

zmluvnú pokutu vo výške 30,- eur za každý deň omeškania.  

10.2 Predávajúci zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30,- eur za každý deň omeškania 

s odstránením vád a nedorobkov zistených počas záručnej doby, pokiaľ nebudú odstránené v 

písomne dohodnutom termíne.  

10.3 Zaplatením zmluvných pokút sa predávajúci nezbavuje povinnosti vady bezplatne odstrániť 

a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu.  

XI.  

Ďalšie dojednania 

11.1 Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy v lehote jeden mesiac od okamihu podpísania 

zmluvy v prípade výskytu akýchkoľvek vád na predmete kúpy (najmä skryté vady, právne vady, 

technický stav nezodpovedajúci vyjadreniam predávajúceho zachytených v tejto zmluve). 

Predávajúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že uplatnením práva na odstúpenie od zmluvy zo 

strany kupujúceho sa táto kúpna zmluva zrušuje, kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu 
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a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu v plnej výške bez nároku na uplatnenie 

akýchkoľvek dodatočných nákladov voči kupujúcemu. Oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy 

sa doručuje cestou poštového podniku na adresu predávajúceho uvedenú v článku I., pričom sa 

ustanovuje fikcia doručenia v prípade neprevzatia danej zásielky predávajúcim v odbernej 

lehote. 

 

XII. 

Záverečné ustanovenia 

12.1 Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami požadovanými vo Výzve na predkladanie 

ponúk.  

12.2 Všetky zmeny tejto zmluvy budú vypracované vo forme písomného dodatku dohodnutého 

a podpísaného oboma stranami. 

12.3 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 

uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.  

12.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 

nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle kupujúceho. 

12.5 Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých jedno 

obdrží kupujúci a jedno predávajúci.  

Príloha č. 1  Návrh na plnenie kritérií ( Cenová ponuka a špecifikácia tovaru a služby)  

Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov 

 

Dedina Mládeže, dňa ..................    V ...................... dňa ...................  

Za kupujúceho:                 Za predávajúceho: 

 

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

JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová  

starostka obce Dedina Mládeže 
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Príloha č. 4 

 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) 

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

týmto vyhlasuje, že:  

- je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet 

zákazky „Kamerový systém v obci Dedina Mládeže - dobudovanie“, ktoré sú určené vo 

výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých 

verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk; 

- všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v 

ponuke sú pravdivé a úplné; 

- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku; 

- všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, 

na to, čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho ponuka 

nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude 

vylúčená; 

- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;  

- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 

začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany 

životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných 

predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia; 

- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným 

obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov; 

- dáva písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného 

obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu 

zákazky, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov; 

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

• nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, 

ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k 

zvýhodneniu jeho postavenia v súťaži,  

• neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe 

priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 

odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

• bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 

- dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné 
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obstarávanie, ku kontrole verejného obstarávania. 

 

 

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

                

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

             podpis a pečiatka uchádzača,  

resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača  


