Výzva na predkladanie ponúk
_________________________________________________________________
Zákazka s nízkou hodnotou na dodávku tovaru - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.

1.1.

Identifikácia verejného obstarávateľa :
Obec Podbiel
Podbiel 210
027 42 Podbiel
IČO: 0031479000314676
V zastúpení: Slavomír Korčuška, starosta obce,
tel: 043/53 21 650

2.

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ing. Ľuboslava Šafrová
Tel: 0904 444 280, e-mail: obstaravanie@temako.sk

3.

Názov predmetu zákazky : Smerové a informačné tabule

3.1.

Predmetom zákazky je dodávka tovaru, ktorá sa skladá z:
1) Informačná tabuľa s mapou: 1000x1500 mm – 5ks
Popis: Al tabuľa s polepom a UV ochranou
stĺpik fí 60 mm, dl. 3m, žiarovo pozinkovaný, hr.steny min.2mm – 2ks/tabuľa,
Al objímka 60 – 6ks/ tabuľa
krytky na stĺpik 60 mm – 2ks/tabuľa
výkopy, betonáž a montáž tabúľ vrátane dopravy na miesta osadenia
2) Smerová tabuľa(smerovník): 500x150 mm – 20 ks
Popis: Al smerovník s polepom a UV ochranou
stĺpik fí 60 mm, dl. 3m – 1ks/smerovník
Al objímka 60 – 1ks/ smerovník
krytky na stĺpik 60 mm - 1ks/smerovník
výkopy, betonáž a montáž tabúľ vrátane dopravy na miesta osadenia
Grafické znázornenie a popis na tabuliach je uvedené v Prílohe č.2.
Grafická úprava informačnej tabule a smerovníkov sa detailne upresní pred podpisom zmluvy
s úspešným uchádzačom.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 30195000-2 Tabule
Predpokladaná hodnota zákazky: 5 691,67 € bez DPH

4.

Komplexnosť dodávky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku
len na niektorú, alebo niektoré položky v rámci predmetu zákazky.

Smerové a informačné tabule

Stránka 1

5.

Obsah ponuky:
Uchádzač predloží v ponuke:
a) Identifikačné údaje o uchádzačovi
b) Návrh ceny vypracovaný v zmysle Prílohy č.1
c) Fotografie , resp. prospekt, nákres ponúknutého tovaru

6.
6.1.
6.2.

Miesto a termín dodávky tovaru :
Miesto realizácie: Obec Podbiel
Termín realizácie: do 27.10.2017

7.

Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EU, zo
štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavky ani zálohové platby. Cenu za dielo objednávateľ uhradí po ukončení a
odovzdaní diela. Splatnosť faktúr je do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

8.

Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka.
Úspešný uchádzač predloží na vyzvanie verejného obstarávateľa podpísaný a vyplnený návrh
zmluvy o dielo, ktorý poskytol verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov (Príloha
č.3), v ktorom nie je možné uvádzať výhrady, ktoré by odporovali tejto výzve.

9.

Lehota na predloženie ponúk : 17.10.2017 do 14:00 hod.
Ponuka musí byť doručená písomne. Spôsob doručenia:
 poštou, osobne alebo kuriérom na adresu:
Ing.Ľuboslava Šafrová – TEMAKO
Trojičné námestie 188
027 44 Tvrdošín
 alebo e-mailom na adresu: obstaravanie@temako.sk

9.1.

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné.

10.
10.1.

Cena a spôsob určenia ceny v ponuke
Navrhovanú ponukovú cenu za dodávku tovaru uchádzač uvedie v zmysle Prílohy č. 1. Návrh
ceny
Ak je uchádzač platiteľom DPH navrhovanú cenu uvedie v zložení:
celková cena bez DPH
sadzba DPH a výška DPH
celková cena vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie navrhovanú celkom, a na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH v SR upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny.
Uchádzač bude ponúkať komplexné zhotovenie diela, tak aby celková cena ponuky
pokryla všetky jeho záväzky v zmysle výzvy na predkladanie ponúk z hľadiska dodávky tovaru
vrátane obstarávania a nákladov podzhotoviteľov uchádzača. To znamená, že cena musí
obsahovať cenu za celú dodávku, t.j. všetky náklady nevyhnutné na dodávku tovaru.

10.2.

10.3.
10.5.

11.

Kritériá na hodnotenie ponúk : najnižšia cena.
Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH
cena celkom).

Smerové a informačné tabule

Stránka 2

Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu
celkovú cenu vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných
uchádzačov sa stanoví podľa veľkosti ponukových cien.
12.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť verejné
obstarávanie v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými
možnosťami verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného
obstarávateľa.
c) Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť aj ekvivalent inej značky, pokiaľ sú v opise
predmetu zákazky uvedené výrobky, materiály alebo tovary konkrétnej značky.
Uchádzačom ponúknutý ekvivalent musí spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné
charakteristiky nevyhnutné na zabezpečenie účelu v zmysle predmetu zákazky a musí
byť v rovnakej alebo vyššej kvalite.
d) Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej
obsah je v súlade s podmienkami definovanými vo výzve na predkladanie ponúk a
obsahuje všetky náležitosti uvedené vo výzve a bola predložená v určenej lehote na
predkladanie ponúk.

Príloha:
Príloha č.1 – Návrh ceny (cenová ponuka)
Príloha č.2 - Grafické znázornenie
Príloha č.3 – Kúpna zmluva
Tvrdošín, 09.10.2017

Vypracovala:
Ing. Ľuboslava Šafrová
poverená výkonom VO

Slavomír Korčuška
starosta obce
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Príloha č.1
Návrh ceny ( cenová ponuka)
p.č.

1
2

Názov
Informačná tabuľa s mapou: 1000x1500 mm
vrátane príslušenstva a prác uved. v popise
Smerová tabuľa(smerovník): 500x150 mm
vrátane príslušenstva a prác uved. v popise

MJ

cena za MJ

množstvo

ks

5

ks

20
cena bez DPH
DPH 20%
Spolu s DPH

cena spolu bez DPH

Obec
PODBIEL

Bielska skala
Nadmorská výška 750 m n.m. Vápencový vrch bradlového typu nad ľavým brehom rieky Oravy. Na
juhozápadnej strane do údolia Oravy spadajú skaly, inak je prevažne zalesnený, na náhornej plošine
severozápadne pod vrcholom je lúka.
Od roku 1974 je vyhlásená za Národnú prírodnú rezerváciu (NPR) Bielska skala (5.stupeň ochrany). Výmera
vlastného územia je 15,05 ha. Predmet ochrany je ochrana tvarov reliéfu a rastlinných spoločens�ev s
pozoruhodným výskytom astry alpínskej (Aster alpinus L.) v Oravskej vrchovine. Keďže v NPR Bielska skala
nebolo vyhlásené ochranné územie, je ním územie do vzdialenos� 100 m smerom von od hranice NPR a
pla� v ňom 3.stupeň územnej ochrany. Biocentrum regionálneho významu.
Na vrchole bývalo halštatské hradisko lužickej kultúry. Spolu s neďalekým vrchom Ostražica nad Nižnou išlo
o najsevernejšie sídla tejto kultúry na Slovensku s dôležitou strážnou funkciou severojužného prechodu cez
Karpaty.
Najstarší obyvatelia: ľud lužických popolnicových polí
Archeologické nálezy: hrobová keramika halštatského typu
Stáli tu zrubové chaty na kamennej podmurovke so stenami z masívnej guľa�ny. Informa�vny archeologický
výskum ukázal, že kultúrna vrstva sídliska bola splavovaním a kul�váciou zničená. Výskum je treba dokončiť.
Za�aľ sa našlo 43 hrobov s popolnicami.

Európsky fond regionálneho rozvoja
Mikroprojekt: Kultúrne a prírodné atrakcie na Ceste okolo Ta�er v obciach Szaﬂary a Podbiel
Legenda:
1 – informačná tabuľa Bielska skala
2 – informačná tabuľa Červená skala, oddychové miesto
3 – informačná tabuľa Malé etnograﬁcké múzeum
4 – informačná tabuľa Pamiatková rezervácia ĽA Bobrova raľa
5 – informačná tabuľa Fran�škova huta

Obec
PODBIEL

Fran�škova huta
Fran�škova huta, technická pamiatka, od roku 1963 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, zapísaná v
Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č.295/1. Ruina vysokej pece a továrenskej haly. Nachádza sa
v katastrálnom území obce Nižná.
Bola postavená v roku 1836 pod vedením anglického mechanika Newbuilda. Ide o pôvodne klasicis�ckú
stavbu. Objekt železiarne Fran�škova huta pozostával minimálne z dvoch hlavných samostatných budov.
Jednou z nich bol hámor a druhou továrenská hala s vysokou pecou. V ich okolí sa nachádzalo niekoľko
zariadení, ktoré dopĺňali železiarenský komplex. Ruda pre železiareň sa dovážala na vozoch prevažne z
Mala�nej, zo Zuberca a z Juráňovej doliny. Neobsahovala však veľa železa a železo z nej bolo krehké. Voda
bola privádzaná zo Studeného potoka. Podbielanská železiareň slúžila len potrebám Oravy. Je
pravdepodobné, že vysoká pec a továrenská hala neboli nikdy dostavané. Komplex železiarne bol však
funkčný vďaka hámru, v ktorom sa vyrábalo železo až do ukončenia jej prevádzky.
Podstatnú úlohu na jej úpadku zohralo zrušenie poddanstva, ale aj hospodárska kríza. Deﬁni�vne zanikla v
roku 1863.
Stavba je vo vlastníctve Obce Podbiel. Pozemok, na ktorom stavba stojí, je majetkom Spolumajiteľstva
bývalých urbarialistov obce Podbiel, pozemkové spoločenstvo.

Európsky fond regionálneho rozvoja
Mikroprojekt: Kultúrne a prírodné atrakcie na Ceste okolo Ta�er v obciach Szaﬂary a Podbiel
Legenda:
1 – informačná tabuľa Bielska skala
2 – informačná tabuľa Červená skala, oddychové miesto
3 – informačná tabuľa Malé etnograﬁcké múzeum
4 – informačná tabuľa Pamiatková rezervácia ĽA Bobrova raľa
5 – informačná tabuľa Fran�škova huta

Obec
PODBIEL

Červená skala
Nadmorská výška 690 m, 130 metrov nad hladinou rieky Orava.
Do červena sfarbená skala je súčasťou karpatského bradlového systému. Tvoria ju vápence, ktoré vznikali v
jure a kriede – pred 195 až 65 miliónmi rokov ako hlbokomorské sedimenty. Z turis�ckého hľadiska je skala
využívaná ako miesto pohodlných vychádzok. Poskytuje najlepší výhľad na obec Podbiel. V diaľke vidno
Západné Tatry - Roháče.
Biocentrum regionálneho významu.
Červená skala patrí medzi náleziská amonitov. Amonity patria medzi morské hlavonožce, ktoré majú
vonkajšiu schránku (ulitníky). Najstaršie známe amonity pochádzajú z vrchného devónu (pred 340 miliónmi
rokov). Koncom kriedy (pred 65 miliónmi rokov) všetky amoni� vyhynuli. Ich výskyt na tejto lokalite
dokumentuje, že v určitom období tu bolo more. Ešte aj dnes môžeme nájsť skamenené odtlačky týchto
živočíchov.
Popod Červenú skalu preteká rieka Orava. Patrí medzi maloplošné chránené územia so 4.stupňom ochrany.
Orava s jej prítokmi (aj Studený potok) je od roku 1998 zaradená do Zoznamu medzinárodne významných
mokradí v zmysle Ramsarského dohovoru. Zároveň rieka Orava patrí do európskej sústavy chránených
území NATURA 2000 pod kódom SKUEV0243 Rieka Orava.
Biokoridor nadregionálneho významu.

Európsky fond regionálneho rozvoja
Mikroprojekt: Kultúrne a prírodné atrakcie na Ceste okolo Ta�er v obciach Szaﬂary a Podbiel
Legenda:
1 – informačná tabuľa Bielska skala
2 – informačná tabuľa Červená skala, oddychové miesto
3 – informačná tabuľa Malé etnograﬁcké múzeum
4 – informačná tabuľa Pamiatková rezervácia ĽA Bobrova raľa
5 – informačná tabuľa Fran�škova huta

Obec
PODBIEL

Pamiatková rezervácia ľudovej
architektúry Bobrova raľa
Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry, vyhlásená dňa 14.septembra 1977 Uznesením vlády SSR
č.316/1977 s cieľom trvale uchrániť kultúrne hodnoty tejto ojedinelej lokality. Chránené sú nielen ľudové
stavby, postavené väčšinou v 19.storočí, ale celé historické prostredie toho kultúrneho dedičstva.
Pre Podbiel je charakteris�cká rozvetvená cestná ulicová zástavba s trojuholníkovou návsou v strede pri
kostole. Dvory sú dlhé, spoločné, pod jednou strechou je viac obytných jedno�ek. Majitelia väčšinou nie sú
príbuzní. Na obytnú časť nadväzujú v ich pozdĺžnej osi hospodárske objekty a na dlhú líniu je kolmo
pripojená stodola. Tieto už neplnia svoju pôvodnú funkciu.
Obytné domy sa stavali zo zrubových trámov tesaných z dvoch strán. Sú postavené na podmurovkách
vyrovnávajúcich nerovný terén a izolujú drevá s�en od zemnej vlhkos�. V minulos� tvoril obytnú jednotku
trojpriestorový celok (izba, pitvor, komora). Vstup bol z dvorovej strany. Pitvor bol pôvodne nepredelenou
miestnosťou, z ktorej sa na jednej strane vstupovalo do izby a na druhej strane do komory. V niektorých
objektoch sa neskôr pitvor rozdelil na dve čas�, predná tvorila vstup do obytného domu a zadná sa zmenila
na komôrku plniacu funkciu skladu. Dnes je tam situovaná kuchyňa, poprípade kúpelňa. Charakteris�ckým
znakom týchto objektov bolo, že nemali komíny vyvedené nad strešnú kry�nu, ale boli ukončené na pôjde
tzv.dymníkom, pieckou z plochých skál, ktorá zachytávala iskry. V súčasnos� pri potrebe zobytnenia
podkrovia sú povolené nerezové komínové telesá.
Podmienky ochrany národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových území sú zakotvené v zákone
č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

Európsky fond regionálneho rozvoja
Mikroprojekt: Kultúrne a prírodné atrakcie na Ceste okolo Ta�er v obciach Szaﬂary a Podbiel
Legenda:
1 – informačná tabuľa Bielska skala
2 – informačná tabuľa Červená skala, oddychové miesto
3 – informačná tabuľa Malé etnograﬁcké múzeum
4 – informačná tabuľa Pamiatková rezervácia ĽA Bobrova raľa
5 – informačná tabuľa Fran�škova huta

Obec
PODBIEL

Malé etnograﬁcké múzeum
Nachádza sa v budove bývalej cirkevnej školy z polovice 19.storočia, ktorá bola v roku 1973 vyhlásená za
národnú kultúrnu pamiatku. Je to jeden z mála murovaných objektov v Pamiatkovej rezervácii ľudovej
architektúry Bobrova raľa. Má symetrický pôdorys, v strednej čas� s otvoreným prechodom a valenou
klenbou. Prízemná budova má v priečení mierne vystupujúci vstup, nad ktorým je sedlová strieška vo
vrchole s vežičkou a otvorom, v ktorom bol umiestnený zvon.
Budova bola zrekonštruovaná v roku 2002 z inicia�vy vtedajšieho podbielanského farára Donáta
Čarnogurského, ktorý v dvoch jej miestnos�ach zriadil Malé etnograﬁcké múzeum. V jednej miestnos� je
expozícia predmetov využívaných v tradičnom poľnohospodárstve, či ukážka pôvodnej školskej lavice. V
druhej miestnos� sú písomné a obrazové dokumenty o histórii obce, ďalej predmety dokumentujúce
rodinný, spoločenský a náboženský život obyvateľov Podbiela.
Vstup do múzea je možný po dohode s vlastníkom – Farský úrad Podbiel, tel.043/5381440

Európsky fond regionálneho rozvoja
Mikroprojekt: Kultúrne a prírodné atrakcie na Ceste okolo Ta�er v obciach Szaﬂary a Podbiel
Legenda:
1 – informačná tabuľa Bielska skala
2 – informačná tabuľa Červená skala, oddychové miesto
3 – informačná tabuľa Malé etnograﬁcké múzeum
4 – informačná tabuľa Pamiatková rezervácia ĽA Bobrova raľa
5 – informačná tabuľa Fran�škova huta

Smer cyklotrasy
Obec
PODBIEL

Európsky fond regionálneho rozvoja
Mikroprojekt: Kultúrne a prírodné atrakcie na Ceste okolo Tatier v obciach Szaflary a Podbiel.
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Obec
PODBIEL

Európsky fond regionálneho rozvoja
Mikroprojekt: Kultúrne a prírodné atrakcie na Ceste okolo Tatier v obciach Szaflary a Podbiel.

Kúpna zmluva
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:
Čl. I. Zmluvné strany
1. Kupujúci:

Obec Podbiel
Podbiel 210
027 42 Podbiel
Slavomír Korčuška, starosta obce
00314790

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:

043 5321650

(kupujúci nie je platcom DPH)
(ďalej len „kupujúci“)
2. Predávajúci:

zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zaregistrovaný:
Oddiel:
Vložka číslo:
(ďalej len „ predávajúci“)
Článok. II. Preambula
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 zákona č.343/2017 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorej víťazom sa stal predávajúci.
Článok III. Predmet zmluvy
1. Popis predmetu zákazky: Zákazka na dodanie tovaru „Smerové a informačné tabule“
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa :
-

Návrhu ceny ( cenovej ponuky), ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy

-

opisu predmetu zákazky ( bod 3.1.Výzva na predkladanie ponúk)

-

grafického znázornenia (Príloha č.2 tejto zmluvy).

3. Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpnej zmluvy vymedzený v Článku III bod 1 a 2 prevziať zmluvne
dohodnutým spôsobom a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v Článku IV. tejto zmluvy.

4. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať ako súčasť predmetu zmluvy: dodací list
Článok IV. Kúpna cena, platobné podmienky
1. Kúpna cena za predmet je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ponuky uchádzača.
2. Cena za dodanie tovaru :
Cena bez DPH:
DPH 20%:
Cena s DPH:

.................EUR
.............. EUR
................ EUR

Cena je podrobne špecifikovaná v Prílohe č. 1 tejto kúpnej zmluvy (spôsob určenia ceny)
3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s plnením predmetu zmluvy
podľa Článku III. tejto zmluvy.
4. Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom a
v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou.
5. Po dodaní predmetu zmluvy podľa Článku. V bod 1. tejto zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia
vystaví predávajúci daňový doklad na dodaný predmet zmluvy a odošle ho, alebo odovzdá na
adrese kupujúceho vo dvoch výtlačkoch. Daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti
uvedené v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. K daňovému
dokladu je predávajúci povinný priložiť potvrdený dodací list.
6. Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 dní od jej doručenia kupujúcemu. Pre tento účel sa za deň
úhrady považuje dátum odpísania platnej sumy z účtu kupujúceho.
7. Kupujúci je oprávnený vrátiť daňový doklad, ktorý nemá zákonom a zmluvou požadované
náležitosti a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu prestáva
plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného
daňového dokladu.
Článok V. Dodacie podmienky
1. Predmet kúpnej zmluvy sa zaväzuje predávajúci dodať kupujúcemu najneskôr do 27.10.2017.
Miestom plnenia pre potreby tejto zmluvy je: Obec Podbiel.
2. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.
3. Odovzdanie bude vykonané povereným zástupcom predávajúceho a prevzatie zástupcom
kupujúceho v mieste plnenia po dohode.
4. Predmet zmluvy uvedený v Článku. III. tejto zmluvy je splnený jeho prevzatím a podpísaním
dodacieho listu zástupcom kupujúceho.
5. V prípade, že kupujúci odmietne prevziať predmet zmluvy napriek tomu, že predmet zmluvy je
pripravený na prevzatie, je splnenie predmetu zmluvy splnené jeho uskladnením
u predávajúceho. Predávajúci bude o tejto skutočnosti kupujúceho informovať písomne.
6. Predávajúci je povinný pri dodaní predmetu zmluvy odovzdať používateľovi všetky doklady
nevyhnutné k jeho prevzatiu a používaniu, ako aj doklady uvedené v Článku. III bod 4.
Článok VI. Kvalita tovaru
1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy riadne, včas a v požadovaných vlastnostiach,
množstve, v akosti a v prevedení podľa Článku III. tejto zmluvy.

2. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy dodávaný v rámci predmetu zmluvy je doteraz
nepoužívaný a jeho technické a prevádzkové parametre sa zhodujú s parametrami požadovanými
kupujúcim, tovar je nový, nerepasovaný, prvotriedneho vyhotovenia a z prvotriednych
materiálov.
3. Záručná doba pre jednotlivé druhy tovaru, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, začína plynúť dňom
podpísania dodacieho listu a preberacieho protokolu kupujúcim a trvá 2 roky na celý predmet
zmluvy.
4. Záručné povinnosti predávajúceho sa nevzťahujú na nasledovné prípady:
-

poškodenie neodborným zásahom zo strany kupujúceho alebo tretej osoby

5. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich
zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa
riadia ustanoveniami § 436 Obchodného zákonníka.
6. Nebezpečenstvo škody v dodávke (nekompletnosť, poškodenie) prechádza na kupujúceho
v momente odovzdania – prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. Kupujúci si vyhradzuje právo
neprevziať poškodený alebo nekompletný predmet kúpy.
Článok VII. Zmluvné pokuty a sankcie
1.

Kupujúci je oprávnený uplatniť u predávajúceho zmluvnú pokutu za nedodanie predmetu kúpy
v dohodnutom čase a to 0,05% z kúpnej ceny za každý a začatý deň omeškania.

2.

Predávajúci je oprávnený uplatniť u kupujúceho zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou kúpnej
ceny a to 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania s plnením.

3.

Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej
výške vznikne druhej strane škoda.
Článok VIII. Vlastnícke právo

1.

Kupujúci nadobúda výlučné vlastnícke právo k predmetu zmluvy až po úhrade kúpnej ceny na
účet predávajúceho.
Článok IX. Zánik zmluvy, okolnosti vylučujúce zodpovednosť

Nedodržanie záväzku splnenia predmetu zmluvy v požadovaných vlastnostiach a kvalite zo strany
predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy podľa § 345
ods. 2 Obchodného zákonníka. Omeškanie predávajúceho s dodávkou predmetu zmluvy o viac ako 10
dní bude kupujúci považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy.
1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana
okamžite písomne odstúpiť od zmluvy. Právo zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú
pokutu tým nie je dotknuté.
2.

Za porušenie tejto zmluvy spôsobené vyššou mocou zmluvné strany nezodpovedajú. Pod vyššou
mocou chápu zmluvné strany udalosti, ktoré nebolo možné predvídať, alebo ak ich aj zmluvné
strany predvídali, tieto sa uskutočnili mimo ich vôle a vplyvu, ak tieto plne alebo čiastočne
bránili plneniu podmienok zmluvy. Príkladmi vyššej moci sú prírodné katastrofy, požiare,
záplavy, explózie, štrajky, nepokoje, vojny, zásahy štátu alebo vojenských orgánov. Uvedený
výpočet nie je taxatívny.

3.

V prípade vyššej moci budú termíny vyplývajúce z tejto zmluvy predĺžené o dobu trvania stavu
zapríčineného vyššou mocou. V prípade, že vyššia moc bude pretrvávať dlhšie ako 30 dní,
zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe ďalšieho plnenia tejto zmluvy alebo na jej zrušení.

Článok X. Záverečné ustanovenia
1.

Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené alebo doplňované iba písomnou formou
po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú
tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.

Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
Záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutý z tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného
zákonníka nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý automaticky spadá pod vzťahy upravené v § 261
Obchodného zákonníka.

3.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Grafická špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2 – Cenová ponuka predmetu zmluvy (spôsob určenia ceny)
Predávajúci sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania/ súvisiaceho s dodávanými
tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku a to oprávnenými osobami v zmysle článku 2 bod 15 Všeobecných zmluvných
podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. INT/ET/TAT/1/I/B/0071
a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť.

4.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť dohodou.
Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a
miestne príslušnému súdu.

5.

Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Dve
vyhotovenia obdrží kupujúci, dve vyhotovenia obdrží predávajúci.

6.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na web stránke objednávateľa. Zmluva vzniká prejavením
súhlasu s celým jej obsahom.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a
na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
Prílohy:
Príloha č.1 – Návrh ceny (cenová ponuka)
Príloha č.2 - Grafické znázornenie

V Podbieli, dňa ...................

__________________________
predávajúci

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

_______________________________
kupujúci

