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Časť I. 

Všeobecné informácie 

1  IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

1.1    Názov organizácie:  Národné športové centrum 

 Sídlo organizácie: Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava  

 Zastúpený:  Mgr. Boris Čavajda 

 IČO:             30853923 

 DIČ:   2021764888 

  

 Kontaktná osoba zodpovedná za predmet zákazky: 

 Meno: Mgr. Boris Čavajda 

 Telefón: +421  918 879 416, +421 2 322 236 11        

 E – mail: cavajda@sportcenter.sk   

  

1.2 Kontaktné miesto a osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:  

Národné športové centrum  
Trnavská cesta 39 

831 04 Bratislava 

Mgr. Soňa Molnárová 

Telefón: +421 948 134 308  

E - mail: sona.molnarova@ultimaratio.sk 

  

 
 

2  PREDMET ZÁKAZKY 

2.1 Predmet zákazky: „Osobné motorové vozidlo pre 8 osôb“ 
 

2.2 Predpokladaná hodnota zákazky: 33 200,- € bez DPH  

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť „B1. Opis predmetu zákazky“ 

 

2.3 Číselný znak zo spoločného slovníka obstarávania - CPV 

34115200-8 Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb 

 

3   KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY 

3.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 
 

4   ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

4.1 Predmet zákazky bude financovaný výlučne z prostriedkov verejného obstarávateľa. 
 
 

5  ZMLUVA 

5.1 Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie kúpnej zmluvy súlade so zákonom č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon“) a podľa zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodného zákonníka). Znenie 

zmluvy je uvedené v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. 

 

5.2 Predmet zákazky  je definovaný v časti „B.1 Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov.  

mailto:cavajda@sportcenter.sk
mailto:sona.molnarova@ultimaratio.sk
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6  MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

6.1 Miesto dodania predmetu zákazky:  
  

Miesto dodania: Národné športové centrum, Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava 

 

6.2 Lehota dodania: do 6 týždňov od uzavretia zmluvy. 

 

 

7 VARIANTNÉ RIEŠENIE 

7.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 

 

7.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 

8  PLATNOSŤ PONUKY 

8.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.08.2014.  
 

8.2 V prípade uplatnenia revíznych postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo iných 

objektívnych okolností, ktoré nebolo možné predvídať v čase vyhlásenia verejného 

obstarávania, verejný obstarávateľ predĺži lehotu viazanosti ponúk a písomne oznámi 

uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 
 

8.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, 

primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

 

9  NÁKLADY NA PONUKU 

9.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 

       finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 
Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

10  DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI 

10.1 Dorozumievanie a ďalšie informácie budú zabezpečované na kontaktnom mieste podľa bodu 1 

týchto Súťažných podkladov.  

10.2 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným 

obstarávateľom a uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať 

písomnou formou a elektronickou formou (e-mail, fax). 

10.3 Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len 

„elektronické prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa 

doručia aj v písomnej forme, najneskôr do troch pracovných odo dňa odoslania informácie 

elektronickými prostriedkami, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt. 

10.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie 

doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. 
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11  VYSVETĽOVANIE 

11.1 V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných 

podkladoch, môže ktorýkoľvek z uchádzačov v zmysle bodu 11 požiadať o ich vysvetlenie na 

adrese uvedenej v bode 1 týchto Súťažných podkladov.  

11.2 Za včas doručenú žiadosť uchádzača o vysvetlenie podľa bodu 12.1 sa považuje žiadosť 

doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr šesť pracovných dní pred 

uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

11.3 Odpoveď na každú žiadosť o vysvetlenie, predloženú zo strany uchádzača podľa bodu 11.2 

a 12.2, verejný obstarávateľ oznámi najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti 

o vysvetlenie všetkým uchádzačom, ktorí si prevzali súťažné podklady.  

 

12  OHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

12.1 Pre dodanie požadovaného predmetu zákazky nie je potrebné vykonanie obhliadky miesta 

plnenia.  

 

Časť III. 

Príprava ponuky 

13  JAZYK PONUKY 

13.1. Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. 

 

13.2. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 

doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom 

do slovenského jazyka (štátneho jazyka) okrem dokladov predložených v českom jazyku. V 

prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v 

slovenskom  jazyku. 

 

14  OBSAH  PONUKY 
 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

 

14.1 Dokument 1: Presný názov, adresu a identifikačné údaje uchádzača, kontaktnú osobu uchádzača 

zodpovednú za toto verejné obstarávanie, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, internetová 

adresa a  e-mail na kontaktnú osobu. 

Dokument 2: Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov 

uvedených v ponuke 

Dokument 3: Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným 

obstarávateľom 

Dokument 4: Čestné vyhlásenie uchádzača, že akceptuje podmienky predloženej zmluvy bez 

výhrad.  

Dokument 5: Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti 

uchádzačov, požadované vo Výzve na predkladanie ponúk a uvedené v časti súťažných 

podkladov A.3 Podmienky účasti 

 

Dokument 6: Návrh kúpnej zmluvy podpísaný a doplnený (Príloha č.2 k súťažným 

podkladom), v ktorom uchádzač zohľadní časti súťažných podkladov B.3 Obchodné 

podmienky dodania predmetu zákazky, B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny. 
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 Dokument 7: Vyplnená príloha č.1 k SP - Návrh uchádzača na plnenie kritérií  

 Dokument 8: Cenová ponuka v členení podľa požiadaviek uvedených v B.1 Opis predmetu 

zákazky, v ktorej uchádzač zohľadní časti súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky 

dodania predmetu zákazky, B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny. 

          

 
 

15  SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

15.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa časti „A.2 Podmienky účasti 

uchádzačov“  bude založené na posúdení splnenia:  

 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených v § 26 ods. 1 zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 2 resp. 3, 4 citovaného zákona, 

 finančného a ekonomického postavenia, 

 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača.  

 

15.2 Splnenie podmienok účasti uchádzačov v súťaži podľa bodu 16.1 sa bude posudzovať 

z dokladov a dokumentov predložených podľa požiadaviek uvedených v časti „A2. Podmienky 

účasti uchádzačov“. 

 

 

16  MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

16.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 

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

16.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Uchádzač ju uvedie 

v zložení cena v eurách bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), sadzba DPH v % 

a výška DPH v eurách a cena celkom v eurách vrátane DPH. 

 

16.3 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH: na skutočnosť, že nie je platiteľom  DPH, upozorní 

označením „Nie som platiteľom DPH“. 

 

17  VYHOTOVENIE PONUKY 

17.1 Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača bola  zviazaná v celku bez možnosti 

svojvoľnej výmeny - napr. knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátom, ktorá je 

zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou uchádzača, alebo prípadne iným 

podobným druhom väzby. Prvá strana ponuky by mala obsahovať obchodné meno, sídlo alebo 

adresu uchádzača. Každá stránka ponuky by mala byť podpísaná osobou oprávnenou konať v 

mene uchádzača a očíslovaná vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými číslicami bez 

kombinácie s abecednými znakmi. Ponuka by mala obsahovať zoznam dokladov a dokumentov 

predkladaných uchádzačom. 

17.2 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, 

perom s nezmazateľným atramentom a pod.  

17.3 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve na predkladanie ponúk a 

v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne 

overené fotokópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak a 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. 

17.4 Verejný obstarávateľ požaduje v zmysle §18a Zákona o verejnom obstarávaní predloženie 

kompletnej ponuky aj v elektronickej forme (na CD) vo formáte .pdf. 
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17.5 Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač. 
 

 

Časť IV. 

Predkladanie ponúk 

18  OZNAČENIE OBALOV PONÚK 

18.1 Uchádzač vloží ponuku podľa bodu 17 do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený tak, 

aby pri otváraní ponuky bolo zrejmé, že nedošlo k porušeniu obalu pred termínom otvárania 

ponuky. 

18.2 Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   

18.2.1 adresu uvedenú v bode 19.1, 

18.2.2 adresu uchádzača,  

18.2.3 označenie: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“, 
  

18.2.4 označenie heslom súťaže: „Osobné motorové vozidlo pre 8 osôb“ 

 

 

19 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK :  

19.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: 

Názov:   Národné športové centrum 

Sídlo organizácie: Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava 

 

19.2 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk, ktorá je uvedená vo výzve.  

19.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve, sa vráti 

uchádzačovi neotvorená. 

 

 

20  DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 

20.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia 

lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 19.2.  

20.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe 

písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej 

osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu verejného 

obstarávateľa podľa bodu 19.1 a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk a na 

adresu podľa bodu 19.1. 

 

Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

21  OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE  PONÚK 

21.1 Termín a miesto otvárania obálok s ponukami sú uvedené vo výzve. Otváranie obálok a 

vyhodnotenie ponúk bude prebiehať v súlade s §100 ods.6 zákona o verejnom obstarávaní.  

21.2 Uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené, odošle verejný obstarávateľ výzvu na účasť  v 

elektronickej aukcii najneskôr 2 pracovné dni pred konaním elektronickej aukcie. 

21.3 Predmetom elektronickej aukcie bude celková cena zákazky bez DPH. 

21.4 Minimálny cenový rozdiel v elektronickej aukcii verejný obstarávateľ stanovuje na 100 Euro 

bez DPH. 
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21.5 Na vykonanie elektronickej aukcie sa použije certifikovaný  systém prevádzkovaný Úradom 

pre verejné obstarávanie IS EVO verzia Ethics 10.05. alebo vyššia certifikovaná verzia, 

aktuálne dostupná v termíne konania elektronickej aukcie. 

21.6 Detailný popis postupu elektronickej aukcie a použitého aukčného portálu sa nachádza 

v Prílohe – "Popis elektronickej aukcie". 

 

22  DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

22.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania 

ponúk a odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk 

a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej 

súťaže poskytnúť alebo zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným 

osobám. 

 

23  PRESKÚMANIE PONÚK 

23.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

23.1.1 obsahujú náležitosti určené v bode 14,  

23.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo Výzve a v týchto súťažných 

podkladoch, 

23.1.3 obsahujú všetky doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok 

účasti v súťaži.  

23.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré 

sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky budú zo  súťaže 

vylúčené. 
 

23.3 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

 

 

24  VYSVETĽOVANIE PONÚK 

24.1 Komisia môže požiadať uchádzača o písomné vysvetlenie ponuky. 

 

24.2 Komisia požiada uchádzača o odôvodnenie návrhu ceny v prípade, ak bude ponuka obsahovať  

mimoriadne nízku ponuku. Vysvetľovanie sa bude týkať tých častí ceny, ktoré sa považujú za 

rozhodujúce vo vzťahu k celkovej cene. 

 

24.3 V odôvodnení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa všetky 

náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky na ktorý predložil ponuku, podľa zákona  NR 

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

 

25  MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

25.1 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách. 

 

 

26  VYHODNOTENIE PONÚK 

26.1 Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve  a  

spôsobom  určeným  v  časti  A.3    Kritériá  na  hodnotenie  ponúk  a pravidlá  ich uplatnenia. 
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Časť VI. 

Prijatie zmluvy 

27  OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA  PONÚK 

27.1 Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti zmluvu  

a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie 

o neúspešnosti ich ponúk. 

 

28 UZAVRETIE ZMLUVY 

28.1 Zmluva s úspešným  uchádzačom, ktorého ponuka bude prijatá, bude uzavretá v súlade s  

ustanoveniami § 45 zákona o verejnom obstarávaní, najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania 

oznámenia  o vyhodnotení ponúk.  

28.2 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 
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A2. PODMIENKY  ÚČASTI  UCHÁDZAČOV 
 

Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti: 
 

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v      

§ 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.  o  verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení  

niektorých  zákonov  (ďalej len „zákon   o verejnom  obstarávaní“)   a   preukáže   ich   

predložením originálnych dokladov alebo ich  úradne overených kópií podľa § 26 ods. 2 

zákona. 
 

1.1. Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom 

doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi 

úspešný uchádzač alebo uchádzači podľa § 44 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným 

verejným obstarávateľom. Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v 

ktorom uchádzač predložil ponuku do súťaže. 

1.2. Čestné vyhlásenie predložené uchádzačom podľa § 32 ods. 11 ZVO musí obsahovať 

jednoznačnú informáciu, ktorú podmienku účasti ním uchádzač preukazuje a tiež ako 

predmetnú podmienku uchádzač spĺňa. To znamená, že v ňom uchádzač musí uviesť aj 

informácie požadované verejným obstarávateľom na splnenie predmetnej podmienky. 

1.3. Súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia vymedzené v ustanovení § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 25/2006 

(ZVO). 

 

1.4. Uchádzač preukazuje splnenie uvedených podmienok osobného postavenia nasledovnými 

dokladmi: (pokiaľ uchádzač nie je zapísaný do zoznamu podnikateľov, doklady môžu byť v 

ponuke nahradené aj čestným vyhlásením v zmysle § 32 ods. 11 ZVO): 

1.4.1. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ako potvrdenie o tom, že nebol on ani 

jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin 

korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný 

čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a 

podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 

podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem 

účasti na terorizme. 

1.4.2. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ako potvrdenie o tom, že uchádzač 

(fyzická osoba), ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, nebol 

právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním. 

1.4.3. Potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom, 

alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla nie staršie ako 3 mesiace o tom, že 

naňho nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené 

konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok 

majetku, podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla. 

1.4.4. Potvrdenie príslušného úradu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že nemá v krajine 

svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
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príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia 

(v SR potvrdenie Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne). 

1.4.5. Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace o tom, že 

uchádzač nemá v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú 

výkonom rozhodnutia. 

1.4.6. Doklad o oprávnení dodávať tovar, na ktorý predkladá uchádzač ponuku. 

1.4.7. Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 

1.4.7.1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií 

tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 

štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má 

právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

1.4.7.2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií 

tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 

štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo 

v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 

1.4.7.2.1. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií 

tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 

štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má 

právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

1.4.7.2.2. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu 

došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

1.4.7.3.  ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k 

nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

1.4.8. Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny 

alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k 

zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia. 

1.4.9. Čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, 

platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých 

vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
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1.5. Spôsob preukázania splnenia podmienok § 26 ods. 1 ZVO: plnenie podmienky § 26 ZVO 

môže byť preukázané predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do zoznamu 

podnikateľov podľa § 128 ods.1 ZVO, pričom platí, že na preukázanie splnenia podmienok 

účasti týkajúcich sa osobného postavenia: 

1.5.1. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných od 1. júla 2013 

(t.j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a 

ktorému Úrad pre verejné obstarávanie vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme 

elektronického odpisu) nemusí vo svojej ponuke predložiť žiadne doklady na 

preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 

ods. 2 ZVO, ale uvedie svoje registračné číslo zápisu do zoznamu podnikateľov. 

1.5.2. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 30.6.2013 

(t.j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a 

ktorému Úrad pre verejné obstarávanie vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu 

podnikateľov v listinnej podobe) nemusí vo svojej ponuke predložiť toto potvrdenie, 

avšak je potrebné, aby do ponuky predložil nasledovné doklady (doklad podľa bodu       

1.5.2.3 predkladá uchádzač iba v prípade, ak jeho potvrdenie nepreukazuje splnenie 

podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. h) ZVO): 

1.5.2.1. čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo 

odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k 

zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia, 

1.5.2.2. čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo 

inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má 

zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 

1.5.2.3. čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a nie 

je osobou, 

1.5.2.3.1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % 

akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, 

členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, 

ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

1.5.2.3.2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % 

akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, 

členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, 

ktorá je alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku 

ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 

1.5.2.3.2.1. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % 

akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, 

členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou 
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osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní, 

1.5.2.3.2.2. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k 

nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní, 

1.5.2.3.3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k 

nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní. 

1.6. Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, predloží na preukázanie 

podmienok účasti osobného postavenia doklady uvedené v bode 1.4 tejto časti výzvy. 

1.7. Všetky doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje 

verejnej súťaže. 

1.8. Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla 

nevydáva niektoré z dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, 

možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 

1.9. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a 

právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť 

vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou 

alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla 

uchádzača alebo záujemcu. 

Ak bude uchádzačovi verejným obstarávateľom preukázané v súlade s § 26 ods. 1 písm. g) zákona o 

verejnom obstarávaní závažné porušenie odborných povinností v predchádzajúcich troch rokoch, 

bude z verejnej súťaže uchádzač vylúčený. Závažné porušenie odborných povinností na účely tohto 

zákona je definované v § 26 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
2. Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a  dokumenty, ktorými 

preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní: 
 

 
2.1 Vyjadrenie banky (bánk), v ktorej má uchádzač vedený účet o solventnosti a schopnosti 

plniť finančné záväzky nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky. 
 

V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný obstarávateľ požaduje 

bankovú informáciu od každej z nich. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky. 

 

K vyjadreniu banky/bánk sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača, že má 

otvorené účty len v bankách, od ktorých predložil vyjadrenie.  
 

Odôvodnenie podmienky: Verejný obstarávateľ si potrebuje, vzhľadom na predpokladanú 

hodnotu zákazky, overiť uchádzačovu ekonomickú stabilitu a schopnosť bezproblémovo 

plniť predmet zákazky, a to v rozsahu primerane k predpokladanej hodnote zákazky. 
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3. Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými 

preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť: 
 

3.1 podľa  §  28  ods.  1  písm.  a)  zákona  uchádzač  podmienku  účasti  preukáže 

v nasledovnom rozsahu: 

 

 Minimálna  požadovaná úroveň štandardov:  
 
zoznam dodávok za predchádzajúce tri roky, t.j. 2011, 2012 a 2013, doplnený 

potvrdeniami o kvalite dodania tovaru,  ktorých predmetom bolo dodanie predmetu 

zákazky alebo obdobného tovaru s uvedením: obchodného mena a sídla odberateľa, 

predmetu dodávky, cien, lehôt dodania (od – do, v tvare mesiac/rok) a kontaktnej osoby 

odberateľa. Minimálny celkový požadovaný objem dodávok v predmete zákazky je 

90.000 Eur bez DPH. 

 

Odôvodnenie:  

Verejný obstarávateľ požadovaním tejto podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača  

realizovať  požadovaný  predmet  zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná 

vo vzťahu k predmetu zákazky pretože uchádzač  musí  preukázať,  že  má  praktické  

skúsenosti  s realizáciou  dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 

zákazky. 
 
 

4. Všetky doklady potrebné k splneniu podmienok účasti predložené uchádzačom musia byť 

originály alebo ich úradne overené kópie. Všetky doklady musia byť predložené v 

slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom 

mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne 

musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. slovenského jazyka, okrem dokladov 

predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v 

štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku. 
 
 

5. Verejný obstarávateľ podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného 

obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 alebo ak zistil, že 

predložené doklady sú neplatné. 
 

 

6. Verejný obstarávateľ podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného 

obstarávania uchádzača, ak nepredložil požadované doklady alebo informácie, ktorými 

preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť podľa § 27 a § 28 

alebo poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 
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 Formulár „A“ 
 

 

Potvrdenie o plnení zmluvy 
 

Dodávky a služby, ktoré sa týkajú činností uvedených v bode 3.1 tejto časti súťažných podkladov 
 

 

Názov alebo obchodné meno uchádzača: 

Názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesta podnikania: 

Predmet zmluvy: 

Lehota dodania: 

Celková hodnota dodávky v EUR bez DPH: 

 

Kontaktná (referenčná ) osoba zmluvného partnera poverená poskytnutím informácií: 

Meno a priezvisko: 
 

 
 

Funkcia: 

Telefón: 

Fax: 

E-mail: 

Poznámka: 

 

Potvrdenie zmluvného partnera: 
Dátum:                                      Podpis:                                                              Pečiatka: 

 

Podpis uchádzača: 
Dátum:                                      Podpis:                                                              Pečiatka: 
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A3.  KRITÉRIÁ HODNOTENIA PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe ekonomicky 

najvýhodnejšej ponuky. 

 

Určenie kritérií a pravidlá ich uplatnenia: 

 

AUKČNÉ KRITÉRIUM 

1. Cena za predmet zákazky bez DPH (EUR)     85 bodov  

 

Toto kritérium obsahuje celkovú cenu diela bez DPH.  

Cena musí obsahovať všetky náklady na výrobu a dodanie predmetu zákazky do miesta dodania, skúšobnú 

jazdu, zaškolenie obsluhy a záručný servis.  

 

Maximálny počet bodov za toto kritérium sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou za 

dodanie predmetu obstarávania a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za dodanie predmetu 

obstarávania ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za dodanie predmetu 

obstarávania platnej ponuky a navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania príslušnej vyhodnocovanej 

ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. 

 

NEAUKČNÉ KRITÉRIUM 

2. Dodacia lehota od podpisu zmluvy (v dňoch)  15 bodov  

 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najkratšou dodacou lehotou na celý predmet zákazky od 

podpisu zmluvy a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie dodacej lehoty na celý predmet od 

podpisu zmluvy ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel hodnoty najkratšej dodacej lehoty na celý predmet 

zákazky od podpisu zmluvy platnej ponuky a hodnoty dodacej lehoty na celý predmet zákazky od podpisu 

zmluvy príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. 

 

Celkové hodnotenie pre určené kritériá sa vypočíta ako súčet počtu získaných bodov za jednotlivé 

kritériá. 

 

 

Ako víťazná ponuka bude prijatá tá, ktorá získa najvyšší súčet bodov za všetky kritéria spolu. 
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B1.   Opis predmetu zákazky 
 

B.1.1 Technická špecifikácia: osobný automobil kategórie M 1  

 

1. ZÁKLADNÉ PARAMETRE 

  

- minimálny požadovaný výkon: viac ako 130 kW 

- palivo: nafta  

- emisný štandard Euro 5 Plus 

- minimálne 6 stupňová, manuálna  

- pohon predných kolies 

- plocha priestoru pre pasažierov min 5m
2
 

- objem priestoru pre pasažierov min 6,5m
3
 

- 8-miestne vozidlo 

- farba karosérie: biela 

 

 

2. VÝBAVA 

  

EPS, ABS 

Odstrániteľné sedadlá v druhom a treťom rade 

Sedadlá vpredu výškovo nastaviteľné 

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním 

Alarm 

Automatické zapnutie denných svetiel 

Čelný a bočný airbag vodiča a spolujazdca na predných sedadlách 

Zimné pneumatiky na oceľových diskoch 

Opierky lakťov na sedadlách vodiča a spolujazdca 

Klimatizácia ovládateľná aj pasažiermi v druhom rade 

Rádio s CD, MP3 

Príprava pre strešný nosič + strešný nosič ("záhradka") 

Odnímateľné a uzamykateľné ťažné zariadenie 

Elektrické ovládanie okien vpredu 

Parkovacie senzory vpredu a vzadu 

Tmavé fólie na zadnom a bočných sklách auta 

Bočné posuvné dvere 

Nastaviteľný volant  

Tempomat 

Plnohodnotná rezerva na oceľovom disku  

ISOFIX na 2 detské sedačky v 2. rade sedadiel 

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie zrkadlá 

Vyhrievané zadné sklo  

Záruka 2 roky  
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B2.  SPOSOB URČENIA CENY 
 

 

1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. 

z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách  

v znení neskorších predpisov a nasl. platnou legislatívou. 

 

2. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 

 cena v eurách bez DPH 

 sadzba DPH v % a výška DPH v eurách  

 cena celkom v eurách vrátane DPH 

3. Cena uvedená v ponuke musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky podľa jednotlivých častí 

predmetu VO uvedeného v časti B1 Opis predmetu zákazky - vrátane dodávky predmetu zákazky 

podľa špecifikácie. Celková cena za  predmet zákazky bude vychádzať zo súčtu celkových cien za 

všetky položky predmetu VO. Hodnotená  cena je cena bez DPH.      

 

4.  Postup stanovenia ceny:  

Cena sa stanovuje ocenením všetkých položiek predmetu obstarávania. Uchádzač môže predložiť 

ponuku len na celý predmet VO.  

 

Pri určovaní ceny musí uviesť pre každú požadovanú položku jednotkovú cenu. Ďalej určí cenu 

celkom za každú položku, ktorá je daná súčinom jednotkovej ceny a  uvedeného pre predmetnú 

položku. Všetky položky uchádzač sčíta a stanoví cenu celkom za predmet VO - výslednú cenu po 

jednotlivých častiach.   

Všetky údaje predložené uchádzačom musia byť obsahovo zhodné s tými, ktoré sú uvedené 

v týchto súťažných podkladoch. 
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Tabuľka plnenia kritérií 

 

Názov uchádzača / obchodné meno : 

Adresa uchádzača : 

 

 

 

 

Návrh plnenia kritéria: 1. Cena za predmet zákazky bez DPH (EUR) 

 

Návrh plnenia kritéria: 2. Dodacia lehota od podpisu zmluvy (v dňoch) 

 

Ponúknutá cena 

Predmet plnenia: 

    

Spolu: 

 

 Cena bez DPH 

 spolu 

 

 

DPH 20% 

spolu 

 

Cena s DPH 

spolu 

 

 

   

Dátum : 

 

Meno, priezvisko a podpis uchádzača ( konateľ, štatutár): 
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KÚPNA ZMLUVA  

uzavretá podľa § 409 a nasl.  

zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov  

  

  

I. ZMLUVNÉ STRANY  

  

1.1 Predávajúci:  

  

Názov:  

So sídlom:  

V zastúpení:  

Bankové spojenie:  

IČO:  

DIČ:  

Tel. č.:  

e-mail:  

zápis v:  

  

1.2 Kupujúci:  

  

Názov:    Národné športové centrum 

So sídlom:   Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava 

V zastúpení:   Mgr. Boris Čavajda 

IČO:     30853923 

DIČ:    2021764888 

Zodpovedná osoba:  Mgr. Boris Čavajda 

Tel. č.:    +421 2 322 236 11 

E mail:    cavajda@sportcenter.sk  

  

  

II. PREDMET ZMLUVY 

  

2.1  Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar: „Osobné motorové vozidlo pre 8 osôb“ s príslušenstvom a podľa 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami obsiahnutými v súťažných podkladoch zo 

súťaže.  

  

2.2  Predávajúci potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou požadovaného tovaru, že sú mu 

známe technické a kvalitatívne podmienky dodania tovaru.  

  

mailto:cavajda@sportcenter.sk
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2.3  Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy dodaný v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa 

platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

  

III. ČAS A MIESTO DODANIA 

  

3.1  Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy podľa článku II., bodu 2.1 do termínu: ...............  

3.2  Nedodržanie termínu dodania dohodnutého v bode 3.1 z viny predávajúceho, sa považuje za podstatné porušenie 

zmluvy.  

3.3  Miestom dodania je Národné športové centrum, Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava 

 

IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

  

4.1  Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a 

vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších právnych predpisov, vo výške:  

cena celkom bez DPH ................................ ,-EUR  

20 % DPH ................................ ,-EUR  

cena celkom s DPH ................................ ,-EUR  

  

(slovom : ............................................................................ eur vrátane DPH)  

  

4.2  Kúpna cena predmetu zmluvy je stanovená vrátane dopravy do miesta prevzatia.  

4.3  Kúpna cena bude zaplatená na základe faktúry vystavenej predávajúcim po odovzdaní predmetu zmluvy 

kupujúcemu. 

4.4  Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.  

4.5  Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti určené 

všeobecne záväzným  predpisom, kupujúci je oprávnený vrátiť ju do termínu splatnosti predávajúcemu na 

doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 

doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.  

  

V. PODMIENKY DODANIA 

  

5.1  Povinnosť dodať predmet zmluvy riadne a v dohodnutom čase splní predávajúci jeho odovzdaním kupujúcemu na 

mieste dodania. 

5.2  Predávajúci sa zaväzuje pri dodaní predmetu zmluvy kupujúcemu odovzdať požadované osvedčenia:  

5.2.1  Návody na obsluhu a záručné listy.  

5.2.2  Vyhlásenie o zhode, technické preukazy.  

5.2.3  Odovzdávajúci a preberací protokol.  

5.3  Predávajúci je pri realizácii predmetu zmluvy povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy a súvisiace STN.  

5.4  Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne telefonicky a následne písomne informovať kupujúceho o všetkých zmenách  

tovaru, ktoré by mali vplyv na výšku zmluvnej ceny alebo na termín dodania predmetu zmluvy. Bez písomného 

súhlasu kupujúceho nemôžu byť realizované žiadne zmeny oproti dohodnutej špecifikácii.  
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5.5  Ak je pri odovzdávaní a preberaní predmetu zmluvy preukázateľne zistené, že má vady, kupujúci tovar neprevezme 

a spíše s predávajúcim zápis o zistených závadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Predávajúci je povinný tovar 

odovzdať bezodkladne po ich odstránení.  

5.6  Prípadné zvýšenie, resp. zníženie ceny alebo zmeny termínu dodania vzniknuté na základe požiadaviek kupujúceho 

pred alebo počas plnenia predmetu zmluvy bude po vzájomnom odsúhlasení predávajúceho a kupujúceho potvrdené 

dodatkom ku kúpnej zmluve.  

 

VI. SANKCIE 

  

6.1  Predávajúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej kúpnej ceny za každý deň omeškania 

v prípade, ak nedodrží termín plnenia uvedený v bode 3.1 tejto zmluvy.  

6.2  V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry za predmet zákazky, má predávajúci nárok na zmluvnú pokutu 

vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.   

 

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

  

7.1  Predávajúci poskytne záruku na dodaný tovar 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba 

neplynie v čase, keď kupujúci nemohol tovar využívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.  

7.2  Ak sa počas záručnej doby vyskytnú vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, kupujúci je povinný ich reklamovať 

bezodkladne po ich zistení telefonicky, prípadne faxom alebo mailom a následne do troch kalendárnych dní odoslať 

písomne.  

7.3  Náklady na odstránenie reklamovaných vád počas záručnej doby znáša predávajúci sám vrátane  cestovných 

výdajov.  

7.4  Predávajúci zodpovedá za výrobné, montážne a materiálové chyby za predmet zmluvy v dobe záručnej lehoty.  

7.5  Predávajúci nezodpovedá za poruchy vzniknuté nevhodným zaobchádzaním, nevhodným  prevádzkovaním, 

nevhodnými zásahmi do jednotlivých komponentov, zámenou materiálov či používaním dielcov, ktoré neboli 

dodané od predávajúceho. Predávajúci ďalej neručí za bežné opotrebovanie počas prevádzky.  

7.6  Predávajúci poskytne pozáručný servis vrátane potrebných náhradných dielov na základe požiadaviek kupujúceho, 

uplatnených výlučne písomnou záväznou objednávkou. Vzájomné finančné vyrovnanie bude riešené po poskytnutí 

materiálov a služieb.  

7.7  Predávajúci sa zbaví zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dôsledku okolností, za ktoré je zodpovedný kupujúci 

(napr. nedodržanie pokynov na obsluhu a údržbu, vykonanie neoprávnených zásahov a opráv).  

7.8  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho splnením dodávky zo strany predávajúceho a prevzatím 

tovaru od predávajúceho na dohodnutom mieste plnenia.  

7.9  Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu plnenia, že počas záručnej doby má kupujúci právo požadovať 

a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť vady.  

7.10  Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa predávajúci dodať do 10 kalendárnych dní od 

zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia.  

   

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

  

8.1  Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho 

povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.  

8.2  V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, má 

druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.  
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IX. OSTATNÉ USTANOVENIA 

  

9.1  Predávajúci vyhlasuje, že tovar je nový, nepoužívaný a nie je zaťažený právami tretích osôb.  

9.2  Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru podľa čl. V. tejto 

zmluvy, odovzdávajúcim a preberacím protokolom.  

9.3  V prípade podstatného porušenia zmluvy má ktorákoľvek zo zmluvných strán právo od zmluvy odstúpiť. Za 

podstatné porušenie zmluvy zo strany predávajúceho sa považuje najmä porušenie Čl. V tejto zmluvy. Za podstatné 

porušenie zmluvy zo strany kupujúceho sa považuje zatajenie podstatných skutočností, ktoré by mohli viesť k 

nedodržaniu lehôt a predmetu dodania zo strany predávajúceho.  

9.4  Kupujúci je povinný na vady zrejmé už pri prevzatí tovaru upozorniť predávajúceho na mieste a v rozsahu vadného 

plnenia je oprávnený prevzatie odmietnuť, o čom spíšu zmluvné strany zápis.  

   

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

  

10.1  Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej 

republike.  

10.2  Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a 

podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

10.3  Zmluva je zhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dva obdrží každá zo zmluvných strán.  

10.4  Zmluvné strany podpisujú túto zmluvu ako prejav slobodnej vôle, vedomé si jej dôsledkov, nekonajú v tiesni a 

zároveň vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená  

10.5  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.  

10.6  Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s ust. § 47a a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a to 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

10.7  Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha 1 - ponuka predávajúceho. 

  

  

   

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

  

  

  

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

            (predávajúci)                       (kupujúci) 


