
Obec Svinice, Hlavná 75/3, 076 37 Svinice 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Názov:  Obec Svinice 

Sídlo: Hlavná 75/3, 076 37 Svinice 

Štatutárny zástupca: Ing. Magdaléna Kondásová, starosta 

IČO: 00331988 

DIČ: 2020730591 

Mobil: 0908 607 537 

e-mail: obec.svinice@pobox.sk  

webové sídlo: http://www.svinice.sk/ 

 

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez 
obmedzení či poplatkov  na internetovej adrese (URL):  
http://www.svinice.sk/masodlagos_menu/verejne_obstaravanie 

 

3. Názov predmetu zákazky: 
Výstavba detského ihriska 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 
Predmetom zákazky je výstavba detského ihriska v obci Svinice, vrátane dopravy a montáže na mieste 

určenia v nasledovnom rozsahu:.  

1) Vežová zostava – dve veže so strieškou prepojené lanovým chodníkom a zábradlím 

z nerezu s dvomi šmýkačkami a 2 nerezovými schodiskami s priložením s dvomi hojdačkami. 

– 1 zostava 

2) Pružinová hojdačka motorka vyrobená z HDPE materiálu – 1 ks 

3) Pyramída s výškou 2,5 m – 1 ks 

4) Pružinová hojdačka koník vyrobená z HDPE materiálu – 1 ks 

5) Kolotoč so sedením z nerezu priemer 1,6 m – 1 ks 

6) Vahadlová hojdačka pes – 1 ks 

 

Prvky musia byť  certifikované podľa EN 1176 pre verejné detské ihriská. 

 

Bližšia špecifikácia hracích prvkov je v prílohe č. 2 tejto výzvy. 

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 
12 838,60 Eur 

 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH 

 

7. Dĺžka trvania zákazky: 
do 30.09.2020 

 

mailto:obec.svinice@pobox.sk
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http://www.svinice.sk/masodlagos_menu/verejne_obstaravanie
https://www.sport.vlada.gov.sk/data/files/7456_priloha-c-2-charakteristika-programu-podpora-rozvoja-sportu-na-rok-2019.pdf


Obec Svinice, Hlavná 75/3, 076 37 Svinice 

 

 
8. Podmienky účasti: 
Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a nesmú sa u 

neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO ( ak konflikt záujmov 

podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami). 

 

 – splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukáže uchádzač predložením 

dokladu preukazujúceho oprávnenosť uchádzača dodávať tovary uvedené v predmete tohto 

verejného obstarávania, 

- splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že uchádzač nemá uložený zákaz 

účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 

alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu preukáže uchádzač 

predložením čestného vyhlásenia podľa prílohy č. 3 tejto výzvy. 

 

9. Požiadavky na predmet zákazky: 
Prvky musia byť  certifikované podľa EN 1176 pre verejné detské ihriská. 

 

10. Lehota na predkladanie ponúk: 
08.07.2020 14:00  

Spôsob predkladania ponuky: elektronicky na adresu: obec.svinice@pobox.sk 

Doklady a dokumenty vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané uchádzačom alebo 

osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. 

Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom 

jazyku resp. českom jazyku.  

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.   

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 

daň, telefón, e-mail, bankové spojenie, č. účtu) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa 

ponuka predkladá – odporúčaný vzor je v prílohe č. 1 výzvy. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  podpísaný uchádzačom 

alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, podľa prílohy č. 2 tejto výzvy, vrátane 

špecifikácie - uvedenia konkrétnej značky, výrobcu a typového označenia tovaru, 

ktorá bude predmetom dodania spolu s fotografiami a technickým opisom predmetu 

zákazky. 

c. Fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky 

d. Čestné vyhlásenie na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. 

f) ZVO podľa prílohy č. 3 tejto výzvy 

 
11. Termín otvárania ponúk: 
08.07.2020 14:30 
Ak ponuka nebude vypracovaná podľa podrobného opisu predmetu zákazky (presnej 

špecifikácie predmetu zákazky) uvedenej v prílohe č. 2 tejto výzvy, alebo ak ponuka nebude 

obsahovať údaje a doklady podľa  bodov 10. a., b. a c. tejto výzvy, táto ponuka nebude 

zaradená do vyhodnotenia. Nezaradenie takej ponuky do vyhodnotenia bude neodkladne 

oznámené uchádzačovi aj s odôvodnením o nezaradení ponuky do vyhodnotenia.. 

mailto:obec.svinice@pobox.sk
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12. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 
 Príloha č. 1 - Identifikačné údaje uchádzača -vzor 

 Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 

 Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32      
ods. 1 písm. f) ZVO 

 Príloha č. 4 – Kúpna zmluva 
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Príloha č. 1 

 

Identifikačné údaje uchádzača 

 

 

 

v rámci verejného obstarávania zákazky:  Výstavba detského ihriska 

 

 

Obchodné meno uchádzača:   

Sídlo uchádzača:    

IČO:    

DIČ:     

IČ DPH:   

Kontaktná osoba:  

Telefónne číslo:  

e-mail:   

Bankové spojenie:   

 

Číslo účtu:    

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

                                                         Podpis:................................................................... 

                                                      (meno priezvisko a funkcia oprávnenej osoby uchádzača) 
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Príloha č. 2 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK  

 

Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................................. 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ........................................................................................ 

IČO: .......................................................... 

Predmet zákazky: Výstavba detského ihriska 

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA   

Názov:  Obec Svinice 

Sídlo: Hlavná 75/3, 076 37 Svinice 
 

Miesto dodania: Obec Svinice, okres Trebišov 

 

Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:   najnižšia cena za zákazku v eurách s DPH 

 

p.č. Názov a popis  Špecifikácia – minimálne parametre MJ Množ. Jed, cena 

v Eur bez 

DPH 

Celková 

cena v Eur 

bez DPH 

DPH 

20 % 

Celková 

cena v Eur 

vrátane 

DPH 

1. Vežová zostava 

- dve veže so 

strieškou prepojené 

lanovým chodníkom 

a zábradlím z nerezu 

s dvomi šmýkačkami 

a 2 nerezovými 

schodiskami 

s priložením  s dvomi 

hojdačkami. 

Rozmery: 3,3 m(v) x 7,0 m (š) x 6,3 m (d) 

Vek: 2-14 

Nárazová zóna: 6,2m x 6,0 m 

Max. kritická výška pádu: 0,95 m 

Materiál: nerezová konštrukcia z joklových 

nerezových častí rozmer: 80 mm x 80 mm 

Konštrukcia schodov, priečníky vyrobené 

z nerezu. 

Nerezový spojovací materiál, prvky kotvené na 

pozinkovaných pätkách, bočnice vyrobené 

zostava 1     
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Bezúdržbová, 

celonerezová, 10 

ročná záruka  

z HDPE plastu. 

Priloženie s dvomi hojdačkami: 1 x hojdačka  

pre malé deti s košíkom, 1 x sedenie pre väčšie 

deti – pogumovaný sedák s hliníkovou 

výstužou, reťaze z nerezu, dvojložiskové 

nerezové závesy. 

Možnosť umiestnenia na tráve podľa STN EN – 

1176-1 

2. Pružinová hojdačka 

motorka 

 

Rozmery:  

0,803 m (v) x 0,886 m (š) x 0,219 m (d) 

Vek: 2-14 

Nárazová zóna: 3,9 m x 3,3 m 

Max. kritická výška pádu: 0,51 m 

Materiál: HDPE materiálu 

Možnosť umiestnenia na tráve podľa STN EN – 

1176-1 

ks 1     

3. Pyramída  s výškou 

2,5 m 

 

Rozmery: 2,5 m (v) x 3,8 m (š)  

Vek: 3 - 14 

Nárazová zóna:  6,8 m 

Kritická výška pádu: 1 m 

Materiál: Stredová výstuž z nerezovej rúry, 

pyramída je vystavaná z pevných oceľových lán 

s povrchovou úpravou kotvených v betónových 

výstužiach.  

Možnosť umiestnenia na tráve podľa STN EN – 

1176-1 

ks 1     

4. Pružinová hojdačka 

koník 

 

Rozmery:  

0,854 m (v) x 0,873 m (š) x 0,257 m (d) 

Vek: 2-14 

Nárazová zóna: 3,9 m x 3,3 m 

Max. kritická výška pádu: 0,51 m 

Materiál: HDPE materiálu 

Možnosť umiestnenia na tráve podľa STN EN – 

1176-1 

 

ks 1     
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5. Kolotoč so sedením 

z nerezu  

priemer 1,6 m 

Bezúdržbová, 

celonerezová, 10 

ročná záruka 

 

Rozmery: 0,6 m (v) x 1,6 m (š)  

Nárazová zóna:  5,6 m 

Kritická výška pádu: 0,1 m 

Materiál: Konštrukcia kolotoča je z nerezových 

rúr, sedenie je z HDPE plastov, pochôdzna časť 

z protišmykového Al plechu, točnica je žiarovo 

zinkovaná oceľ.  

Možnosť umiestnenia na tráve podľa STN EN – 

1176-1 

ks 1     

6. Vahadlová hojdačka 

pes 

nerezová 

Rozmery: 0,8 m (v) x 1,4 m (š) x 3,0 m (d) 

Vek: 2-14 

Nárazová zóna: 3,4 m x 6,0 m 

Max. kritická výška pádu: 1 m 

 

Materiál: Celonerezová konštrukcia, rahno 

z nerezového jakla 80 mm x 80 mm. Stred 

z nerezu so zaliatym ložiskom, časť na 

uchopenie je vyrobená z HDPE plastu, v tvare 

psa. Možnosť umiestnenia na tráve podľa  STN 

EN – 1176-1 

      

7. Montáž prvkov    

Cena spolu :    

 

Prílohy - špecifikácia - uvedenie konkrétnej značky, výrobcu a typového označenia tovaru, ktorá bude predmetom dodania spolu s fotografiami a technickým 

opisom predmetu zákazky. 

 

v ……………………………, dňa …………………. 

         

 Podpis:................................................................... 

(meno priezvisko a funkcia oprávnenej osoby 

uchádzača) 
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Príloha č. 3 

 

 

Čestné vyhlásenie uchádzača  

 

ktorým preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ZVO) 

 

 

 

 

Uchádzač: 

 

Názov:    

Sídlo:      

IČO:       

Štatutárny organ:   

 

 

Názov zákazky:   Výstavba detského ihriska 

 

Ja, dolu podpísaný ..................................................................čestne vyhlasujem, že naša 

spoločnosť 

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

...................nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. 

 

 

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

 

 

 

 

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

 meno, priezvisko, podpis a pečiatka 

                                                                             osoby oprávnenej konať v mene   uchádzača 
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Príloha č. 4 

 

NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY 

podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

1.1 Predávajúci     (doplní dodávateľ) 

Obchodné meno: 

Miesto podnikania: 

Štatutárny orgán: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Právna forma: 

Označenie registra: 

Číslo zápisu: 

Bankové spojenie: 

IBAN, BIC: 

E-mail: 

Číslo telefónu: 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

1.2 Kupujúci 

Názov:  Obec Svinice 

Sídlo: Hlavná 75/3, 076 37 Svinice 

Štatutárny zástupca: Ing. Magdaléna Kondásová, starosta 

IČO: 00331988 

DIČ: 2020730591 

Tel.: +421 56 639 15 10 

e-mail: obec.svinice@pobox.sk  

(ďalej len „kupujúci“) 

 

Článok II 

Preambula 

Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom: 

„Výstavba detského ihriska“ postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 

Článok III 

Predmet zmluvy 

3.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy je výstavba detského ihriska v obci Svinice, vrátane 

dopravy a montáže na mieste určenia v nasledovnom rozsahu:.  

mailto:obec.svinice@pobox.sk
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1) Vežová zostava – dve veže so strieškou prepojené lanovým chodníkom a zábradlím z 

nerezu s dvomi šmýkačkami a 2 nerezovými schodiskami s priložením s dvomi 

hojdačkami. – 1 zostava 

2) Pružinová hojdačka motorka vyrobená z HDPE materiálu – 1 ks 

3) Pyramída s výškou 2,5 m – 1 ks 

4) Pružinová hojdačka koník vyrobená z HDPE materiálu – 1 ks 

5) Kolotoč so sedením z nerezu priemer 1,6 m – 1 ks 

6) Vahadlová hojdačka pes – 1 ks 

Prvky musia byť  certifikované podľa EN 1176 pre verejné detské ihriská. 

3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar podľa bodu 3.1 tejto zmluvy, špecifikovaný v 

Prílohe č. 1 tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť zaň kúpnu cenu. 

 

Článok IV 

Kúpna cena  

4.1 Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 

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

4.2 Kúpna cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je uvedená v Prílohe 

č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. K cene bude účtovaná daň z pridanej 

hodnoty v súlade s príslušnými predpismi.  

4.3 V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním tovaru, 

dopravy do miesta dodania a montáže. 

 

 

Článok V 

Miesto a termín plnenia 

5.1 Miestom dodania je obec Svinice, okres Trebišov. 

5.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar poľa článku III tejto zmluvy na miesto dodania 

najneskôr do 30.09.2020, v požadovanom množstve a kvalite. 

5.3 Dodávka tovaru sa bude uskutočňovať výhradne v pracovných dňoch.  

5.4 Predávajúci je povinný spresniť čas dodania tovaru s kontaktnou osobou kupujúceho 

najneskôr 1 deň pred jeho dodaním. V opačnom prípade kupujúci nie je povinný prevziať 

tovar v deň doručenia. Náklady spojené s odmietnutím prevzatia vopred neoznámenej 

dodávky tovaru znáša predávajúci. 

5.5 Tovar prevezme kontaktná osoba kupujúceho a prevzatie dodávky v mieste určenia 

potvrdí na dodacom liste. 

5.6 Dopravu tovaru na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady 

tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jej poškodením a znehodnotením. 

5.7 Kupujúci je povinný zabezpečiť prístup pracovného tímu predávajúceho do priestorov 

miesta plnenia podľa čl. V ods. 5.1. 
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Článok VI 

Platobné podmienky 

6.1 Úhrada ceny tovaru, vrátane služby spojenej s jeho dodávkou bude realizovaná formou 

bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za tovar 

kupujúci uhradí predávajúcemu na základe predloženej faktúry, s lehotou splatnosti 30 

dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 

6.2 Faktúra bude vyhotovená podľa § 71  zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších 

predpisov a bude obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 

Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

Prílohou faktúry bude  dodací list potvrdený oprávneným zástupcom predávajúceho  

a kontaktnou osobou kupujúceho, ktorí svojim podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie 

predmetu kúpnej zmluvy. 

6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, kupujúci má právo vrátiť ju na 

doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota 

splatnosti pre kupujúceho začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry 

kupujúcemu. 

 

Článok VII 

Záruka a reklamácia 

7.1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa príslušné kvalitatívne parametre podľa 

platných noriem a na daný tovar poskytuje záruku, pri dodržaní podmienok s jeho 

nakladaním a údržbou. Záručná doba hracích prvkov  podľa čl. III tejto zmluvy je min. 24 

mesiacov od ich uvedenia do prevádzky.  

7.2. V prípade uplatnenia zodpovednosti za vady kupujúcim sa použijú zákonné ustanovenia 

vzťahujúce sa na nároky a zodpovednosť za vady podľa § 422 a nasl. Obchodného 

zákonníka. 

7.3. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, že nie je v súlade s cenovou 

ponukou predávajúceho a podmienkami tejto zmluvy.  

7.4. Kupujúci je povinný oznámiť písomne skryté vady a zrejmé vady nezistené pri preberaní 

tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení. 

7.5. Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k oznámeniu o vadách kupujúceho bez 

zbytočného odkladu po ich oznámení s prihliadnutím na charakter vady, najneskôr v 

lehote do 10 dní po ich oznámení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že súhlasí s 

opodstatnenosťou reklamácie. 

7.6. Oznámenie o vadách tovaru musí obsahovať číslo kúpnej zmluvy a popis vady alebo 

popis spôsobu, akým sa vada prejavuje. 

7.7. Reklamované vady predávajúci odstráni na základe písomnej reklamácie kupujúceho v 

zmysle Obchodného zákonníka najneskôr do 7 dní po oznámení vady. Ak bude vada 

neodstrániteľná, predávajúci je povinný v tejto lehote dodať kupujúcemu náhradný tovar. 

7.8. Záruka sa  nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užívaním tovaru. 

7.9. V ostatných prípadoch, neupravených týchto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať 

podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
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Článok VIII 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 

8.1 V prípade nedodržania lehoty dodania podľa čl. V ods. 5.2 tejto zmluvy má kupujúci 

právo vyžadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny bez DPH 

nedodaného tovaru za každý deň omeškania. V prípade nedodržania ďalšej dohodnutej 

lehoty má kupujúci právo vyžadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 1 % 

z ceny bez DPH nedodaného tovaru za každý deň omeškania. V prípade opakovaných 

omeškaní má právo kupujúci okamžite odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy. 

8.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry za riadne a včas dodaný tovar má 

predávajúci právo požadovať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej 

sumy za každý deň omeškania. 

8.3 V prípade neodstránenia vadného plnenia v dohodnutom termíne v prípade reklamácií má 

kupujúci právo požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 

vadného plnenia za každý deň omeškania. 

8.4 Zmluvnými pokutami nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu spôsobenej 

škody. 

8.5 Nároky zmluvných strán z titulu náhrady škody sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

8.6 Za omeškanie sa nepovažuje stav, ktorý vznikol mimo moci a vôle neplniacej zmluvnej 

strany (vyššia moc). 

8.7 Vyššia moc pre účely tejto Zmluvy znamená nehody bez ľudského zavinenia, štrajky 

alebo iné priemyselné nepokoje, činy verejného nepriateľa, teroristické činy, vyhlásené a 

nevyhlásené vojny, blokády, vzbury, povstania, epidémie, zosuvy pôdy, zemetrasenia, 

búrky, zásahy bleskom, záplavy, povodne, občianske nepokoje, výbuchy a iné podobné 

nepredvídané udalosti, ktoré sa vymykajú kontrole a ktoré sa nedajú prekonať ani s 

využitím maximálneho úsilia.  

 

Článok IX 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

9.1 Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny. 

 

Článok X 

Odstúpenie od zmluvy 

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

podstatne poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa 

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

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

podmienok a jej neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj 

neodstránenie vád predmetu kúpy za podmienok uvedených v tejto zmluve.  

10.2 Pokiaľ predmet zmluvy nebude spĺňať podmienky a technické parametre požadované 

kupujúcim     v procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a 

má nárok na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla; škodou sa v tomto 

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

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

podmienok predávajúcim týkajúcich sa technických parametrov predmetu zmluvy.  
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10.3 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí 

dohodnutú kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 

30  dní od uplynutia dojednanej lehoty splatnosti.  

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

oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky 

odstúpenia sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

Článok XI 

Záverečné ustanovenie 

11.1 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

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

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

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

súdu v Slovenskej republike príslušnému podľa procesných predpisov SR. Zmluvné 

strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy (hmotnoprávne aj procesné) z nej 

vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

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

podpísaného zmluvnými stranami 

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

tejto zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 

strany.  

11.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy podľa osobitných predpisov. 

11.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží dve 

vyhotovenia zmluvy a predávajúci obdrží dve vyhotovenia zmluvy.  

11.7 Zmluvné strany si obsah zmluvy prečítali a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

11.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: 

 

Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk  s povinnými prílohami 

 

 

V .........................., .........................  Vo Svinici,............................ 

 

 

za predávajúceho 

 

 

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

 (meno priezvisko, funkcia) 

 

 

za kupujúceho 

 

 

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

Ing. Magdaléna Kondásová, starosta 

 

 

 

 
 


