
 

 

Príručka k procesu verejného obstarávania                                                         Príloha č. 7 

 

 
Výzva na predloženie ponuky 

  
 

M E S T O  N E M Š O V Á  
M E S T S K Ý  Ú R A D  

                                             ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO:  00311812 

 
  
 

 
Záujemcom 
 
 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 
 

Mesto Nemšová, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 00311812, ako verejný obstarávateľ v zmysle 
§ 7  ods. 1 písm. b)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO 
na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 

“Výroba a dodávka predmetov z dreva na mieru pre mlyn v Nemšovej” 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:  Mesto Nemšová 
Sídlo: Mestský úrad, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová 
Štatutárny zástupca:  Ing. František Bagin, primátor 
IČO: 00311812      
DIČ:  2021079797        
IČ DPH:   Nie je platcom DPH. 
Tel.: 032/6509639,  0917867622 – Ing. Ondrejičková - za opis predmetu zákazky,  

     0905 834 056 - JUDr. Katarína Mrázová – za proces VO 
Fax:  032 6598 427 
E-mail:  ondrejickova@nemsova.sk /  katka.mrazova@gmail.com – za VO         
Internetová stránka: www.nemsova.sk 
Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 
Číslo účtu.:  25124202/0200, IBAN: SK65 0200 0000 0000 2512 4202                

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  
Mesto Nemšová, Mestský úrad, ulica J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, sekretariát primátora alebo e-
mail:  ondrejickova@nemsova.sk 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  Ing. Ondrejičková 

4. Predmet obstarávania: 
Predmetom zákazky je výroba a dodávka predmetov z dreva na mieru pre mlyn v Nemšovej  v rámci 
projektu cezhraničnej spolupráce SR-ČR  „História pre budúcnosť“ v rozsahu a za podmienok, ktoré 
sú uvedené v prílohe č. 1 a 2 k tejto výzve.   
Dodávka zahŕňa aj montáž a osadenie predmetu kúpy v mieste dodania.  
Na tomto linku: https://www.nemsova.sk/mesto/projekty/projekty-2014-2020/historia-pre-buducnost-
rekonstrukcia-kralikovho-mlyna/ je možné získať doplnkové informácie o prezentácii mlyna, ktoré je 
možné použiť ako doplnkové informácie k opisu predmetu obstarávania.  
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Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu 
a kvalite podľa priloženého opisu (príloha č.1) a za podmienok uvedených v zmluve, ktorá tvorí 
prílohu č. 2 k tejto výzve.  
 

  CPV kód: 
Kód predmetu zákazky z CPV: Hlavný predmet - Hlavný slovník: 39150000-8  
 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

S úspešným uchádzačom bude uzavretá kúpna zmluva podľa § 409 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. 
(Obchodný zákonník) 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. 

 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1:  
Predmetom zákazky je výroba a dodávka predmetov z dreva na mieru pre mlyn v Nemšovej  v rámci 
projektu cezhraničnej spolupráce SR-ČR  „História pre budúcnosť“ v rozsahu a za podmienok, ktoré 
sú uvedené v prílohe č. 1 a 2 k tejto výzve.   
Dodávka zahŕňa aj montáž a osadenie predmetu kúpy v mieste dodania.  
Na tomto linku: https://www.nemsova.sk/mesto/projekty/projekty-2014-2020/historia-pre-buducnost-
rekonstrukcia-kralikovho-mlyna/ je možné získať doplnkové informácie o prezentácii mlyna, ktoré je 
možné použiť ako doplnkové informácie k opisu predmetu obstarávania.  
 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  16 834,33 Eur bez DPH 
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH (alebo konečná cena neplatcu DPH) bude 
vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom, ku ktorej sa pripočíta 
DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.  
 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Mesto Nemšová, Mlynská 1424 (mlyn).  

 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  
Predávajúci dodá predmet zákazky nasledovne:  

Etapa  Termín 
Kompletné odovzdanie predmetu zákazky: Najneskôr do 31.03.2019 
 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

Súťažné podklady sa nevypracovávajú. Všetky údaje potrebné k vypracovaniu ponuky sú uvedené 
v tejto výzve.  

 

11. Financovanie predmetu zákazky: Európsky fond regionálneho rozvoja. Podrobnosti sú uvedené 
zmluve, ktorá tvoria prílohu k tejto výzve.  

 

12. Lehota na predloženie ponuky:  

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 30.11.2018 o 1400 hod. 
 

Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.  
 
 
 
 

                                                        
 
1 Jednoznačná špecifikácia predmetu zákazky opísaná nediskriminačným spôsobom v súlade s § 10 ods. 2 a podľa ustanovenia § 42 ods. 3 ZVO (predmet 
zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré sa podľa ustanovenia § 42, ods. 3 ZVO nesmú odvolávať 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo 
k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky; takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet 
zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“), 
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13. Spôsob predloženia ponuky:  
Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas úradných  hodín verejného 
obstarávateľa, poštou/kuriérom alebo emailom) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na 
adresu:  
Mesto Nemšová, Mestský úrad, ulica J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, sekretariát primátora 
alebo na mail: ondrejickova@nemsova.sk 
 
 Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú: 
 Pracovné dni:  

pondelok 7.00 – 11.30 obed 11.30 – 12.00 12.00 – 15.00 

utorok 7.00 – 11.30 obed 11.30 – 12.00 12.00 – 15.00 

streda 8.00 – 11.30 obed 11.30 – 12.00 12.00 – 17.00 

štvrtok 7.00 – 11.30 obed 11.30 – 12.00 12.00 – 15.00 

piatok 7.00 – 11.30 obed 11.30 – 12.00 12.00 – 14.00 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  

Najnižšia cena - cena celkom za celý predmet zákazky (v €, s DPH) 

Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní 
podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu za celý predmet 
obstarávania.  T. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet 
obstarávania (v €, s DPH) 
 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  
 
Jazyk ponuky 
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 
jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 
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. 

 
               Obsah ponuky 

 
Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 
 

a) Aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovary, ktoré sú predmetom tejto zákazky 
(postačuje fotokópia s pečiatkou a podpisom osoby, na meno ktorej je vystavený 
doklad). 

 
Uvedené (doklad o oprávnení dodávať tovary, ktoré sú predmetom tejto zákazky) sa 
nevyžaduje (a uchádzač nebude v prípade nepredloženia vylúčený) v prípade, ak má 
uchádzač aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.orsr.sk alebo 
www.zrsr.sk alebo www.uvo.gov.sk alebo v inom, verejne prístupnom registri. V tomto 
prípade si oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky overí verejný obstarávateľ. 
Odporúča sa v tomto prípade uviesť v ponuke link na overenie dokladu o oprávnení dodávať 
tovary, ktoré sú predmetom tejto zákazky. 
 
V prípade, ak by uchádzač nepredložil doklad o oprávnení dodávať tovary, ktoré sú 
predmetom obstarávania a nemá aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri resp. ak 
verejný obstarávateľ zistí z prístupných registrov, že uchádzač nie je oprávnený realizovať 
predmet zákazky, bude zo zákazky vylúčený.  
 

b) ocenenú tabuľku (výkaz výmer), ktorá je uvedená v prílohe č. 1 k tejto výzve.  
 



 

4 
 

             Vyhotovenie ponuky 

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, 
perom s nezmazateľným atramentom a pod.  

 

              Označenie ponúk 

Platí pre prípad, ak ponuka nebude doručená e-mailom: Uchádzač vloží ponuku do samostatného 
nepriehľadného obalu. Obal musí byť riadne uzavretý a zabezpečený proti svojvoľnému otvoreniu 
(odporúča sa zapečatiť obal).  

        Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
a. adresu verejného obstarávateľa uvedenú v tejto výzve, 
b. adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania),  
c. označenie “súťaž - neotvárať”, 
d. označenie heslom zákazky:  

„Výroba a dodávka predmetov z dreva na mieru pre mlyn v Nemšovej“ 
e. označenie: „do rúk Ing. Ondrejíčkovej“. 

Platí pre prípad, ak ponuka bude doručená e-mailom: Odporúča sa do predmetu mailu uviesť 
ako predmet nasledovné:  “súťaž - neotvárať” - Výroba a dodávka predmetov z dreva na mieru 
pre mlyn v Nemšovej” 

16. Otváranie ponúk:  
 
   Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa  30.11.2018  o 15:00 h. na adrese: 

Mesto Nemšová, Mestský úrad, ulica J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, Slovenská republika, Poschodie: 
prvé,  č. dv.: 204, zasadačka.    

 

17. Postup pri otváraní ponúk:  

Otváranie ponúk bude neverejné. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí 
neporušenosť ponúk a následne otvorí ponuky; pri ponukách zaslaných mailom sa tieto vytlačia. Po 
otvorení ponúk komisia vykoná všetky úkony spočívajúce vo vyhodnotení ponúk, pričom bude 
primerane aplikovať § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
Verejný obstarávateľ  rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční až po 
vyhodnotení ponúk a verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý 
sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 

18. Lehota viazanosti ponúk: 30.01.2019 

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Ing. Ondrejičková - 032/6509639,  0917867622 -  za opis predmetu zákazky,  
       JUDr. Katarína Mrázová – 0905 834 056 -  za proces VO 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

20.1 V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky, resp. od 
uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo 
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z 
ostatných vyhodnocovaných ponúk – t. z. spomedzi neúspešných uchádzačov. V tomto 
prípade má teda verejný obstarávateľ právo (nie povinnosť) uskutočniť nové vyhodnotenie 
ponúk. 

 
20.2 Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi v lehote viazanosti 

a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto zákazke 
neuspeli.  

 
20.3  Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.  
 
20.4 Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky podľa § 42 odsek 3 zákona č. 343/2015 o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – t. z. predmet zákazky v celom 
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rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých 
parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok 
konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným 
výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok 
alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné 
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie 
a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže 
predložiť aj ekvivalenty inej značky ale v rovnakej alebo vyššej kvalite. V týchto prípadoch je 
uchádzač povinný vo svojej ponuke presne špecifikovať o ktoré výrobky ide a musí zároveň 
presne uviesť ktoré výrobky použije pri plnení zákazky s verejným obstarávateľom. Zároveň 
uvedie ich presné parametre, vlastnosti atď., aby mohol verejný obstarávateľ posúdiť, či 
ponúkané riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú 
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky určené a či sú v rovnakej 
alebo vyššej kvalite ako tie, ktoré boli uvedené v opise predmetu obstarávania. 
Nedodržanie rozmerov sa nepovažuje za ekvivalent.  

 
20.5 Uchádzač, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako úspešná je povinný v lehote do 3 pracovných 

dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenia doručiť verejnému obstarávateľovi  
päť vyhotovení návrhu zmluvy, ktoré budú vyhotovené v súlade s touto výzvou (aj jej prílohami) 
alebo sa dostaviť k verejnému obstarávateľovi za účelom podpísania zmluvy (termín je nutné 
dohodnúť telefonicky vopred s Ing. Ondrejíčkovou). Zmluvy musia byť podpísané uchádzačom, 
jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.  
Na predloženom návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a v prípade, ak ho úspešný 
uchádzač nedodrží, bude ponuka tohto uchádzača vylúčená. 
V prípade, ak úspešný uchádzač v určenej lehote nedoručí verejnému obstarávateľovi  päť 
vyhotovení návrhu zmluvy alebo ak návrh zmluvy nebude vyhotovený v súlade s touto výzvou 
alebo sa nedostaví na podpis zmluvy k verejnému obstarávateľovi, bude toto konanie 
považované za odstúpenie uchádzača od ponuky! 

 
  

S úctou 
 
 
 
 
  –––––––––––––––––––––––––––             ––––––––––––––––––––––––––– 

       Vypracoval                               Schválil 
(JUDr. Katarína Mrázová, osoba realizujúca proces VO)         (Ing. František Bagin, primátor mesta) 
 
 
Prílohy: 
Opis predmetu obstarávania 
Kúpna zmluva 
 
Zákazka je zadávaná v rámci implementácie projektu:  
„História pre budúcnosť“(rekonštrukcia vodného mlyna) 
Kód projektu v ITMS2014+:        304021C863 
Kód Výzvy:                        INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 
Operačný program:                      Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika 
Spolufinancovaný fondom:       Európsky fond regionálneho rozvoja 
Prioritná os:                                   2 Kvalitné životné prostredie 
Investičná priorita:                        3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c) 
Špecifický cieľ:                             2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre  

obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu 
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Príloha č. 1 k výzve: Opis predmetu obstarávania 
 

 
Výroba a dodávka predmetov z dreva na mieru pre mlyn v Nemšovej 

 

popis tovaru jednotka Množstvo 

cena za 

jednotku bez 

DPH 

 celková cena 

bez DPH  

Drevená lavica 40x49x180 cm ks 20     

Drevený stôl 80x74x180 cm ks 10     

Drevený stôl malý 60x60x76 cm ks 3     

Drevené stoličky s operadlom 40x40x45 cm ks 9     

Barový pult s policami ks 1     

Pult pre informátora s policami ks 1     

Vstupná informačná tabuľa ks 1     

Informačné smerovky so stĺpom (od hlavnej 
cesty) ks 4     

Mlynské koleso - replika podľa vizualizácie, 
Ø do 3 m ks 2     

Celkom spolu bez DPH      
                     -   

EUR  

DPH       
                     -   

EUR  

Spolu celkom s DPH       
                     -   

EUR  

 
 
Na linku: https://www.nemsova.sk/mesto/projekty/projekty-2014-2020/historia-pre-buducnost-rekonstrukcia-
kralikovho-mlyna/ je možné získať doplnkové informácie o prezentácii mlyna, ktoré je možné použiť ako 
doplnkové informácie k opisu predmetu obstarávania.  
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Príloha č. 2 k výzve:  
 

Kúpna zmluva  

 

uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení 
neskorších predpisov a podľa zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  
 

čl. I. 
Zmluvné strany 

 
Kupujúci:   
Názov:    Mesto Nemšová 
Sídlo:    Mestský úrad, ul. J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová 
Štatutárny zástupca:   Ing. František Bagin, primátor 
IČO:    00311812      
DIČ:     2021079797        
IČ DPH:     Nie je platcom DPH. 
Tel.:     032/6509639,  0917867622 – Ing. Ondrejičková 
Fax:     032 6598 427 
E-mail:     ondrejickova@nemsova.sk  
Internetová stránka: www.nemsova.sk 
Bankové spojenie:    VÚB, a.s. 
Číslo účtu.:    25124202/0200, IBAN: SK65 0200 0000 0000 2512 4202 
(ďalej len: „kupujúci“) 
 
Predávajúci: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Oprávnený na rokovanie 
-vo veciach technických: 
-vo veciach zmluvných : 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
Označenie registra: 
Číslo zápisu: 
Tel.: 
Fax: 
E-mail:  
(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne. Členovia skupiny budú 
zaviazaní spoločne a nerozdielne) 
(ďalej len: „Predávajúci“) 

 
čl. II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je najmä záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar uvedený 
v odseku 2 tohto článku (ďalej len: „predmet kúpy“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo 
k predmetu kúpy a záväzok kupujúceho riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.   
 

2. Predávajúci  predáva kupujúcemu za podmienok uvedených v tejto zmluve do výlučného vlastníctva 
predmet kúpy – predmety z dreva na mieru pre mlyn v Nemšovej  v rámci projektu cezhraničnej 
spolupráce SR-ČR  „História pre budúcnosť“.  
Na linku: https://www.nemsova.sk/mesto/projekty/projekty-2014-2020/historia-pre-buducnost-
rekonstrukcia-kralikovho-mlyna/ sú doplnkové informácie o prezentácii mlyna, ktoré je možné použiť 
ako doplnkové informácie k opisu predmetu kúpy. Predávajúci je povinný uskutočniť aj montáž 
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predmetu kúpy na mieste dodania. Podklad pre montáž predmetu zákazky na mieste dodania pripraví 
kupujúci. Predmetom kúpy je:  
 

popis tovaru jednotka Množstvo 

Drevená lavica 40x49x180 cm ks 20 

Drevený stôl 80x74x180 cm ks 10 

Drevený stôl malý 60x60x76 cm ks 3 

Drevené stoličky s operadlom 40x40x45 cm ks 9 

Barový pult s policami ks 1 

Pult pre informátora s policami ks 1 

Vstupná informačná tabuľa ks 1 

Informačné smerovky so stĺpom (od hlavnej cesty) ks 4 

Mlynské koleso - replika podľa vizualizácie, Ø do 3 m ks 2 
 
 

3.   Predávajúci sa zaväzuje, že bude postupovať pri plnení tejto zmluvy podľa tejto zmluvy a v súlade s 
výzvou na predloženie ponuky a s ponukou, ktorú Predávajúci predložil Kupujúcemu ako uchádzač 
v zákazke na dodanie tovarov: “Výroba a dodávka predmetov z dreva na mieru pre mlyn v Nemšovej” 
a ktorá je archivovaná u kupujúceho ako súčasť dokumentácie o tejto zákazke. Tieto dokumenty (tzn. 
výzva na predloženie ponuky a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám  
navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto zmluvy.    

 
 čl. III. 

Kúpna cena  
 

1. Kúpna cena bola určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov ako cena pevná a to predstavuje:  
 
Kúpna cena za celý predmet kúpy (t. z. za všetok tovar uvedený v čl. II tejto zmluvy pri množstvách 
tam uvedených, vrátane jeho dodania, montáže v mieste dodania a všetkých ďalších nákladov 
spojených s riadnym plnením tejto zmluvy) celkom:  
Cena bez DPH: ........................ €, slovom (................................................................ Eur) 
DPH: ....................................... €, slovom (................................................................. Eur) 
Cena  s   DPH: ........................ €, slovom (................................................................. Eur) 

 
Z toho:  
 

popis tovaru jednotka Množstvo 

cena za 

jednotku 

bez DPH 

 celková cena 

bez DPH  

Drevená lavica 40x49x180 cm ks 20     

Drevený stôl 80x74x180 cm ks 10     

Drevený stôl malý 60x60x76 cm ks 3     
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Drevené stoličky s operadlom 40x40x45 
cm ks 9     

Barový pult s policami ks 1     

Pult pre informátora s policami ks 1     

Vstupná informačná tabuľa ks 1     

Informačné smerovky so stĺpom (od 
hlavnej cesty) ks 4     

Mlynské koleso - replika podľa 
vizualizácie, Ø do 3 m ks 2     

Celkom spolu bez DPH      
                     -   

EUR  

DPH       
                     -   

EUR  

Spolu celkom s DPH       
                     -   

EUR  

 
DOPLNÍ UCHÁDZAČ   

 
2. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie tejto zmluvy (napr. náklady 

predávajúceho na dopravu do miesta dodania, náklady na zabalenie predmetu kúpy pri doprave, 
náklady na montáž v mieste dodania a pod.) 

 
3. Predávajúci neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Platba za predmet kúpy sa bude 

realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry.  
 

4. Predávajúci bude predmet kúpy fakturovať až po riadnom dodaní celého predmetu kúpy (t. z. až po 
ukončení celého plnenia tejto zmluvy, po dodaní všetkých tovarov) a to na základe jednej faktúry, 
ktorú vystaví a doručí predávajúci kupujúcemu do 15 dní po riadnom a úplnom dodaní celého 
predmetu kúpy. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne dodaných tovarov potvrdený 
oprávneným zástupcom kupujúceho.  
 

5. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky a 
EÚ. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že 
faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na 
doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne 
plynúť dňom doručenia opravenej faktúry kupujúcemu. Prílohou každej faktúry musí byť vždy aj 
protokol podľa čl. IV ods. 3 tejto zmluvy. 
 

6. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Za deň úhrady sa považuje deň 
odpísania z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho, pokiaľ bola úhrada vykonaná 
v správnej výške a na správny účet. 
 

 
čl. IV. 

Miesto a čas dodania 
 

1. Miestom dodania predmetu kúpy je: Mlynská 1424, Nemšová (mlyn).  Osobou oprávnenou potvrdiť 
prevzatie predmetu kúpy je Ing. Andrea Ondrejíčková, prípad. Ing. Ľubomír Ďurech. 
 

2. Kompletný predmet kúpy musí byť dodaný predávajúcemu do miesta dodania  nasledovne:  
Kompletné odovzdanie predmetu zákazky: Najneskôr do 31.03.2019 
 

3. Predávajúci vyzve kupujúceho najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom odovzdania predmetu 
kúpy k prevzatiu (e-mailom: ondrejickova@nemsova.sk alebo písomne). Podmienkou dodania 
každého tovaru tvoriaceho predmet kúpy je, že tento konkrétny tovar bude plne funkčný a budú 
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dodané všetky jeho časti a zariadenia. O prevzatí predmetu kúpy spíšu strany protokol, ktorý bude 
obsahovať aj súpis prípadných zistených vád, ktoré nebránia v užívaní predmetu kúpy, dohodu 
o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie kupujúceho, že predmet kúpy odovzdáva 
a prehlásenie kupujúceho, že predmet kúpy preberá. Návrh protokolu vypracuje predávajúci. Tento 
protokol bude tvoriť prílohu k faktúre. V prípade, ak by predmet kúpy mal vady, ktoré bránia 
v riadnom užívaní predmetu kúpy, nie je kupujúci povinný prevziať predmet kúpy. Minimálne jedno 
vyhotovenie protokolu v originálnom vyhotovení je predávajúci povinný vydať kupujúcemu. V prípade 
porušenia tejto povinnosti sa predmet kúpy nepovažuje za odovzdaný až do dňa, v ktorom 
predávajúci odovzdá originál protokolu kupujúcemu.  

 
4. Dňom odovzdania predmetu kúpy prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy ako 

aj nebezpečenstvo škody na predmete kúpy. 
 
 

čl. V 
Osobitné ustanovenia 

 

1. Predávajúci je povinný najneskôr v deň odovzdania predmetu kúpy predložiť kupujúcemu všetky tieto 
doklady a dokumenty: 

a. predávajúci je povinný predložiť kupujúcemu  všetky doklady na prihlásenie predmetu kúpy do 
evidencií vedených štátnymi alebo samosprávnymi orgánmi, ak takejto povinnosti podliehajú, 
(pokiaľ z platnej legislatívy takejto povinnosti nepodliehajú, tak sa na túto požiadavku 
neprihliada),  

b. predávajúci je povinný predložiť pasporty, záručné listy, a návody na obsluhu a ostatnú 
dokumentáciu v slovenskom jazyku alebo českom jazyku (príp. v pôvodnom jazyku a doložené 
prekladom do slovenského alebo českého jazyka), 

c. predávajúci je povinný predložiť, certifikáty a atesty, správy o vykonaných odborných skúškach 
a odborných prehliadkach a skúškach a ostané doklady súvisiace s predmetom zmluvy, ak sú 
vyžadované podľa platných právnych predpisov v slovenskom jazyku alebo českom jazyku 
(príp. v pôvodnom jazyku a doložené prekladom do slovenského alebo českého jazyka), 

a to ako osvedčené kópie alebo originály. V prípade porušenia ktorejkoľvek z týchto  povinností sa 
predmet kúpy nepovažuje za odovzdaný až do dňa, v ktorom predávajúci odovzdá kupujúcemu 
všetky tieto doklady a dokumenty. 
 

2. V prípade, ak dodanie predmetu kúpy zahŕňa aj dodávku softvéru, licencie alebo iného diela 
chránených podľa predpisov autorského práva, tak platí, že pri dodávke tovaru, softvéru a licencií 
musia byť v plnom rozsahu dodržané licenčné podmienky a autorské práva výrobcu softvéru/licencií 
(autora). T. z. musí byť dodaný softvér/licencie oficiálne, nie nelegálne.  

 
3. Predávajúci/dodávateľ je povinný/sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 

s plnením tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku uzavretej na implementáciu projektu: „História pre 
budúcnosť“(rekonštrukcia vodného mlyna)” a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

  Oprávnenými osobami sú najmä: 
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v psím. a) až d) v súlade s príslušnými predpismi 

SR a EÚ. 

4. Táto zmluva sa uzatvára v rámci zabezpečenia a implementácie nasledovného projektu:                 
  „História pre budúcnosť“(rekonštrukcia vodného mlyna) 
  Kód projektu v ITMS2014+:        304021C863 

Kód Výzvy:                        INTERREG V-A SK-CZ/2016/03 
Operačný program:                      Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika 
Spolufinancovaný fondom:      Európsky fond regionálneho rozvoja 
Prioritná os:     2 Kvalitné životné prostredie 

Investičná priorita:                         3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva 
(6c) 

Špecifický cieľ:                             2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre  obyvateľov 
a návštevníkov cezhraničného regiónu 
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čl. VI. 

Záručná doba a vady  
 
1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v 

zmluve. 
2. Záručná doba na predmet kúpy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa uvedenia predmetu kúpy do 

prevádzky.   
3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania kupujúcemu. Za vady, 

ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu kúpy zodpovedá predávajúci  vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinností. 

4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na predmete kúpy, kupujúci upozorní predávajúceho na 
tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má kupujúci právo požadovať a predávajúci 
povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.  Predávajúci sa zaväzuje začať 
s odstraňovaním vád predmetu kúpy v lehote do 24 hodín od uplatnenia reklamácie u kupujúceho a 
odstrániť reklamované vady v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 72 hodín od 
momentu uplatnenia reklamácie pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšom termíne odstránenia 
vády (najmä s prihliadnutím na rozsah a charakter reklamácie). Uplatnením reklamácie sa rozumie 
odoslanie reklamácie predávajúcemu (stačí odoslanie e-mailu predávajúcemu na adresu uvedenú v čl. 
I tejto zmluvy, pokiaľ nebude oznámený iný mail). V prípade, ak by bola reklamácia uplatnená mimo 
pracovných dní Po-Pia, mimo času od 08,00 hod. do 15,00 hod., platí, že predávajúci musí začať 
s odstraňovaním vád predmetu kúpy najneskôr do 09,00 hod., najbližšieho pracovného dňa. 

 

 
čl. VII 

Zmluvné pokuty, náhrada škody, odstúpenie od zmluvy 
 

1. V prípade, ak predávajúci nedodá predmet kúpy v súlade s touto zmluvou v termínoch uvedených v čl. 
IV ods. 2 tejto zmluvy, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny predmetu kúpy, za 
každý, aj začatý deň omeškania s dodaním riadneho predmetu kúpy. Kupujúci má zároveň nárok na 
náhradu škody, ktorá by mu vznikla z dôvodu omeškania predávajúceho s dodaním predmetu kúpy a to 
v plnej výške vzniknutej škody.  
 

2. V prípade nedodržania ktorejkoľvek z lehôt uvedených v čl. VI tejto zmluvy, má kupujúci nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny predmetu kúpy za každý aj začatý deň omeškania.  

 
3. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá  vznikla 

v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda 
prevyšuje výšku zmluvnej pokuty (t.z. nárok na náhradu škody je zachovaný v plnej výške). 

 
4. V prípade ak bude Kupujúci v omeškaní s platením faktúr podľa tejto zmluvy, Predávajúci má nárok na 

úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 

5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany 
predávajúceho. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak predávajúci: 
a) bude meškať s termínom dodania predmetu kúpy, resp. hociktorej časti predmetu kúpy podľa tejto 

zmluvy  o viac ako 10 dní, 
b) bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky 

vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, 
c) v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy – napr. včasné neodstránenie 

reklamovaných vád, neodstránenie drobných vád predmetu kúpy, ktoré nebránia v užívaní predmetu 
kúpy podľa čl. IV ods. 3 tejto zmluvy a pod. 

d) v prípade, ak nedodá predávajúcemu ktorýkoľvek doklad požadovaný v čl. V ods. 1 tejto zmluvy. 
 
6.  V prípade, ak bude Kupujúci v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy o viac ako 30 dní, 

predávajúci má nárok odstúpiť od tejto zmluvy. 
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7.  Odstúpením  od zmluvy  zanikajú všetky  práva a povinnosti strán zo zmluvy a jeho účinky nastávajú dňom 
doručenia druhej zmluvnej strane. 

8.   Odstúpenie od zmluvy sa však  nedotýka nároku na náhradu škody  vzniknutej porušením zmluvy a iných 
ustanovení, ktoré  podľa prejavenej vôle  strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 
zmluvy. 

 
Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, prehlasujú, že zmluva nebola 
uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, 
určitú a zrozumiteľnú vôľu, na znak čoho ju v piatich vyhotoveniach vlastnoručne podpísali.  

2. Táto zmluva nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni, v ktorom bude táto zmluva bude zverejnená  
v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.  

3. Táto zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z toho jeden originál je pre predávajúceho a štyri 
originály pre kupujúceho. 

4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi 
orgánmi oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

5. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 
6. Komunikácia medzi zmluvnými stranami pri plnení tejto zmluvy bude prebiehať v slovenskom jazyku. 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporu bude rozhodné právo SR. 
 

 

V Nemšovej, dňa ............................   V ......................................, dňa ................... 
 
Kupujúci:       Predávajúci:    
  
 
 
 
 
 

.................................................................  .................................................................  
Ing. František Bagin, primátor mesta  
   

 
(V prípade účasti skupiny treba, aby zmluva bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp., ak bude podpisovať 
zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne 
uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom. Členovia skupiny budú zaviazaní 
spoločne a nerozdielne) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


