
VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONĺJK 
zákazka na dodanie tovaru podla § 117 zákona Č . 343t2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

miene a dopinenĺ  niektorých zákonov 

1. ldentifikácia verejného obstarávate ľa: 
Verejný obstarávateľ  v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zvO 
Názov verejného obstarávatela: Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svtý 
Ján 
Sídlo: SNP 1 1, 908 71 Moravský Svtý Jén 
štatutárny zástupca: Mgr. Lopatnfková Lucia— riadite ľka DSS pre dospelých 
ičo: 00596256 
Bankové spojenie: štátna pokladnica 
IBAN: SK67 8180 0000 0070 0049 2561 
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: p. Elena Kadlicová, ekon6m 
Telef6n: 03417770378 
Email: kadlicova.elcna@zupa-tt.k  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Domov sociálnych služieb pre dospelých 
Moravský Svätý Ján 

3. Predmet obstarávania: Čistiacc prostriedky a hygienické potreby pre Domov sociálnych 
služieb pre dospelých Moravský Svätý 
Spoločný slovnĺk obstarávania (CPV): 

• 39830000-9 - Čistiace výrobky 
• 24500000-9 Glycerín, mydlá, saponáty, prípravky na Čistenie a leštenie, parfumy a 

toaletné prípravky, 
• 36673000-9 Metly a kefy r6zneho druhu, 
• 17225000-5 R6zne hotové textilné výrobky, 
• 21221000-8 Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky 
• 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

4. Typ zmluvy, ktorá budc výsledkoni verejného obstarávania: Kúpna zmluva 

S. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
Predmetoni zákazky je dodávka hygienicky neškodných Čistiacich prostriedkov a ostatných 
dopinkových tovarov počas jedného roku od uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádza čom. 
Komodity sú určené v tabuľke Č.1 , ktorá tvorĺ  prílohu tejto výzvy na súťaž. Verejný 
obstarávate ľ  nie je viazaný predpokladaným ninožstvoin. Predmetom fakturácie bude Ien 
skutočne objednaný a dodaný tcvar pod ľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávate ľa. 
V cene dodávkyje doprava do DSS pre dospelých v Moravskom Sv. Jáne. 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: Určenie predpokladanej hodnoty zákazky a určenie 
úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu (pokia ľ  PHZ nepresiahne 
výšku flnančnčho limitu zákaziek s nízkou hodnotou). 

7. Mlesto dodania predmetu zákazky: Domov sociálnych služieb prc dospelých Moravský 
Svätý Ján 

S. Lehoty na dodanie tovaru a tnanie zmluvy: 
Termĺn dodávky tovaru: od nadobudnutia i Činnosti zmluvy v trvaní 12 mesiacov 



Tennín ukončenie dodania tovani: podľa kňpnej zmluvy 

9. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude flnancovaný z prostriedkov 
pridelených do rozpo čtu pre DSS pre dospelých Moravský Svtý Ján z TTSK. Verejný 
obstarávateľ  neposkytuje zálohy na pinenie predmetu zákazky. Predmct zákazky bude 
hradený bezhotovostnou platbou na základe faktúry. Faktúra je splatná do 21 dní od d ňa 
doručenia objednávateľovi. 

10.Lehota a sp6sob predloženia ponuky: Cenové ponuky žiada verejný obstarávate ľ  predložit 
poštou, 	osobnc na adresu zariadenia alebo elektronicky na e-mailovú adresu: 
kad1icova.e1ena7ua-tt.sk , označenč  heslom ,,Čistiaceprostriedky do 22.12.2021 do 10:00 
hod. 

11. Podmienky úČasti uchádzača: 
Uchádzač  musí splňať  podmienku účasti týkajúca sa osobného postavenia uvedená v § 32 
ods. 1 písm. e) zákona Č. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení 
niektorých zákonov v znení neskoršfch predpisov - je oprávnený dodávat tovar, 
uskutočňovať  stavebnč  práce alebo poskytovať  službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. 
Uchádzač  musí spĺňať  podmienku účasti týkajúca sa osobného postavenia uvedená v § 32 
ods. 1 písm. f) zákona Č. 34312015 Z. z. o vetejnom obstarávanf a o zmene a dopinení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - nemá uložený zákaz ú časti vo verejnom 
obstarávani potvrdený kone čným rozhodnutitn v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
Verejný obstarávatel si spinenie podmienky ú časti uchádzača podľa § 32 ods. 1 pĺsm. e) 
zákona o verejnom obstarávanf overf na verejne dostupných portáloch obchodného registra 
alebo živnostenskČho registra, resp. iného relevantného registra. 
Spinenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 pfsm. f) zákona o verejnom obstarávanl 
uchádzač  preukážc čestným vyhlásením v zmysle Pr ĺlohy č . 2. a tiež podľa Prílohy Č.3 
Čestným vyhlásením o neprítomnosti konfliktu záujmov. 

12.Kritériá na vyhodnotenie ponúk $ pravidlami ich uplatneuia a sp&sob hodnotenia 
ponúk: Kritériom je najnižšia cena za celý predmet obstarávania. Poradie uchádza čov sa 
určí porovnanĺm výšky navrhnutýcb cien s DPH uvedených v jednotlivých ponukách 
uchádzačov. Uspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu ccnu sDPFĺ  za poskytnutie 
predmetu zákazky a spinil podmienky ú časti. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí 
byť  vyjadrená v EUR vrátane DPH ur čená na dve desatinnč  miesta. O úspešnosti ponuky 
budú uchádzači informovaní. 

13.Pokyny na zostavenic ponuky: Ponuky sú predkladané v slovenskom resp. v Českom - 
jazyku vjednom vyhotovení, neumožňuje sa predkladať  variantn6 riešenie. 
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 
ldentifikačné údaje uchádzača: meno a sídlo/bydlisko uehádzača, ičo, D1Č, telef6n, fax, 
e-mail, webová stránka, bankové spojenie, IBAN, $ uvedeníni predmetu zákazky na 
ktcrú sa ponuka predkladá 
14.1 Návrh uchádzača na pinenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - cenová ponuka: 

redk1adá sa na osobitiiom liste (príloha Č.1 vrátane prílohy Č. la) 
14.2Cestné vyhlásenie podľa * 32 odst. 1 p ĺsm. f) (príloha č . 2) 
14.3čestnč  vyhlásenie o neprítomnosti koníliktu záujmov( prfloha Č . 3) 
14.4Podpĺsaný návrli zmluvy (prfloha Č . 4.) 



Ponuka musf byt podpfsaná štatutárnym orgánom uchádza ča alebo osobou oprávnenou konať  
za uchádzača. 

Otváranie a vyhodnotenie doručených ponúk: 22.12.2021 o 10.30 hod. na  adrese Domov 
sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svtý Ján, SNP 11, 908 71 Moravský Svätý Ján 
na pracovisku ekonámky DSS. Otváranie ponúkje neverejné. 

15 Lehota viazanosti ponúk: do 31.1.2022 

16 Ďalšie infonnácie verejného obstarávate ľa: Určenie predpokladanej hodnoty zákazky a 
určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu (pokia ľ  PHZ 
nepresiahne výšku ftnan čného liniitu zákaziek s nizkou hodnotou), pri čom prieskum trhu je 
nástrojom na určenie PHZ zmysle § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávani. 
Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádza či písomne oboznániení s výsledkom 
vyhodnotenia. Verejný obstarávate ľ  najnesk6r do piatich dní odo dňa vyhodnotenia ponúk 
oznámi výsledok hodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na 
predkladanie ponúk. 
S úspešným uchádza čom bude uzatvorená zmiuva. 
Ak úspešný uchádzač  z akéhokoľvek d6vodu nebude súhlasit s uzatvorenfm zmluvy, verejný 
obstarávateľ  m6žc uzatvoriť  zmluvu s ďalším uchádzačom v poradf. 
Verejný obstarávate ľ  si vyhradzuje právo neprijať  ani jednu ponuku z predložených ponúk 
• prípade, že predložen č  ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávate ľa alebo budú 
• rozpore s fnanČnými možnosťanii verejného obstarávatela. 
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložen ĺin dokladov a predložením cenovej ponuky 
znáša výhradne uchádzač  bez fnanČného nároku voČi verejnému obstarávate ľovi. 
Verejný obstarávate ľ  si vyhradzuje právo toto verejné obstarávanie zruši ť  bez uvedenia 
d6vodu. 
Proti rozhodnutiu verejného obstarávatela o výbere vhodn čho uchádzača pri postupe 
zadávania zákazky s nkkou hodnotou nie je možné podat námietku v zmysle zákona o vo. 
Verejný obstarávatef umožňuje elektronickú fakturáciu. 

17. Ochrana osobných údajov 
Verejný obstarávateľ  sa zaväzuje, že osobnČ  údaje poskytnutč  uchádzačom budú 
spracovávané a chránené podľa zákona Č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 
zmene a dopinenf niektorých zákonov. 

Moravský Svätý Ján dňa 13.12.2021 
PRE DOS.E1///H 

Jdn 

Mgr. Lopatníková Lucia 
riaditeĺh 

Prflohy: 
11 návrh uchádzača na pinenie kritéria +cenový rozpo čet 
21 Čestné vyhlásenie udiádzača podľa §32 ods. 1 písm. f) ZVO - zákaz na účasti vo verejnom 
obstarávanf 
31 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 
41 návrh zmluvných  podmienok 



Príloha č . 1 

Nävrh uchádza ča na pincnie kritéľia na vyhodnotenie ponúk 

Názov zákazky: Čistiace prostriedky a bygienické potreby 

Identiflkačnč  údaje uchádzača: 

Obchodné meno uchádza ča: 

Adresa, resp. sídlo uchádza ča: 

ičo uchádzača: 

E.mail kont. osoby: 

Telefén kont. osoby: 

Navrhovaná zmluvná cena za realizáciu kompletn čho predmetu zákazky: 

Kritérium Návrh na pinenie 
krit&ia 

Celková cena v EUR bez DPH za kompletn EUR bez DPII 
predmet zákazky  
Výška DPH EUR 

Celková cena v EUR s DPH za koinpletný EUR s DPH 
predmet zkazky 

* Uchádzač  výšku ceny uvedie na dve desatinné miesta. 
Ak uchádzač  je platcom DPH uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádza č  nie je 
platcom DPH, v ponuke na to upozorní. 

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou. 

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

VyhotoviF.......................... 



TEXT MJ POCETMJ CENAMJ DPH 
CElOM 
BEZDPH 

CEU(OM Obj. množstvo 
Spolu bez 

 dph 
Ajax Floral Fiesta 11 - Spring Flowers (zelený) ks 50  0 o  o 
Dezopolvc-24011 ks 30  O o  o 
Ajax Floral Fiesta 11- Wild Flowers ( červený) ks 50  O O  o 
Cif kúpel ňa 750m1 - rozprašova č  ks 60  o o  o 
Fixinela SOOml ks 120  0 0  o 
Cif krém biely (Original) 500ml/720g ks 80  o o  o 
CITRA prášok na riad 400g /citrus/ ks 60  o o  o 
iar saponát na riad 450 mt ks 400  0 o  o 
TP 3-vrstvý 250 útr. 	l-armony /8 ks/ bal 60  0 O  0 
TP sklad. 6000utr. 2 vrstv celuloza kar 60  O O  o 
Brefwcblok ks 20  0 O  0 
lndulona univerzál lOOg ks 200  0 0  O 
lndulona olivová lOOg ks 100  0 0  0 
lndulona nechtíková lOOg ks 50  O o 
Rukavice solvex ks 50  O O 
Kiss šampon 11 žihlava ks 100  0 o  o 
Voigt H643 5 l Čistenie nečistát a olejov ks 2  0 0  o 
Zubná kefka Dent Ult ťa Soft ks 200  0 O  o 
Signal zubná pasta 75 ml family ks 300  0 0  o 
Mydlo Voux ALOE vera lOOg ks 100  0 O  O 
MydloFA100g ks 50  0 0  o 
Mydlo na pranie Lanza 3009 ks 250  0 0  o 
Handra na podlahu ks 150  0 0  o 
PE vrece 100 x 125 240 l rol 100  0 0  o 
PEvrece7Oxl1012Ol rol 100  O 0  o 
Tekuté mydlo pumpička 250 mt ks 30  0 0  0 
PEvrece6Ol rol 200  O 0  o 
Rukavice gumené S - pre domácnos ť  ks 50  0 0 
Kryštál.soda lkg ks 100  0  



Rukavice gumené M - pťe domácnos ť  ks 100  O 0  o 
Rukavice jednorázové nitriiové 1100/ ks 70  0 0  o 
Rukavice gumene L - pre domácnos ť  ks 100  0 o  o 
Citresin osviežova č-sprej 300m1 ks 40  o o  o 
voight hotel wc gel 0,751 - VC 541 ks 100  0 o  o 
Voigt brudpur 1L - VC 242 ks 60  0 o  o 
Prachovka flanelová 35 x 40 ks 50  O o  o 
Voigt Gastro Soft 10 l - VC 691 ks 15  o o  o 
Voigt Gastro KIar 101 - VC 692 ks S  o o  o 
Voigt Raptopur 1L - vC ioo ks 50  0 o  o 
Voigt Smelpol 1L - VC 440 ks 12  0 O  o 
Voigt Pikasat 11 - VC 120 ks 80  o o  o 
Voigt hotel nerez 0,6L - VC 560 ks 12  0 0 0 
Voigt nano orange 1L - VC 241 ks 150 O o  o 
VoigtEupaliniL-VC350 ks 24  0 0  o 
Voigt Brudpur 1OL - vC 242 ks 6  o o  o 
Voigt clean Hand - VC 600blue ks 60  o o  o 
Lenoraviváž2l ks 20  0 o  o 
Voigt H- 693 5 l /odstra ňovač  vod. Kame ňaj ks 5  0 0  O 
škrobenka Z 500m1 levandula ks 40  0 O  o 
Savo pleseň  rozprašova č  500 ml ks 10  0 o  o 
SavoPerexll ks 60 0 0 o 
Savo Originai 1L ks 100  o o  o 
Tašky lOkg pruhov. 30+16x52cm (lOOks) ks 10  O O  o 
Tašky 4kg pruhov. 25+12x45cm (lOoks) ks 10  o o  o 
Prac ĺ  prášok Ecodes 15 kg ks 80  0 0  0 
Woolite tck.prac. gélcomplete 2 l ks 20  O o o 
Vanish Oxi Action 21 - ružový ks 10  0 0  o 
ZZ zelené 5000 ks ČR 20x250 kar 20  o o  o 
Aroma flower 0,61. - VC 124 ks 50  o o  o 
Kyseiina so ľná l000ml ks 20  0 0  o 



Soľ tabletovaná PE vrecia 25 kg/ ks 2  O 0  o 
clinnaokná SOOml ks 50  O O  o 
Voiger -Čistič  okien 500 ml ks 20  o o  o 
Obrúsky lvr. 33x33cm BIELE /SOOks/ ks 40  O o  o 
Lopatka malá ks 20  0 0  o 
Metla pre domácnosť  s rúčkou - Tip - Top ks 20  0 O  o 

Celkom s DPH:  

Celkom bez DPH: O 



Príloha č . 3 

Čestné vyhlásenie uchádza ča 
o neprítomnosti kontliktu záujmov 

Predmet obstarávania: Čistiace prostriedky a hygtenickč  potreby 

Uchádzač  ...........................................................................(Obchodné meno a sídlo), 

zastúpený........................................................................... 

týmto Čestne vyhlasujeni, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 
nevyvíjal som a nebudem vyvíja ť  voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávate ľa, 

ktorá je alebo by mohla byt zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona Č. 
34312015 Z. z. o verejnom obstwávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov v platnom 
znenf (,,zainteresovaná osoba) akéko ľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť  k zyýhodneniu 
nášho postavenia vo verejnej súťaži, 
• neposkytol som a neposkytnem akejko ľvek Co i len potencionálne zainteresovanej osobe 
priamo alebo nepriamo akúko ľvek fmančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 
odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 
• budem bezodkladne informovať  verejného obstarávate ľa o akejko ľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla vies ť  ku konfliktu záujmov 
kedykolvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 
• poskytnem verejnému obstarávate ľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 
pravdivé a úpiné informácie. 

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

podpis a pečiatka uchádzač  
(v súlade so zápisom v obcbodnom registri, 

resp.v živnostenskom rcgistri) 



Príloba Č. 4 

Kúpna zmluva 
na dodanie Čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb uzatvorená pod ľa § 409 a nasl. zák. 
Č . 51311991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a pod ľa zák. Č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o nnene a dopinení niektorých zákonov v znení neskoršfch 
predpisov 

(ďalej aj ako ,,kúpna zin!uva) 

ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávatel: 	DSS pre dospelých Moravský Sfltý Ján 

Zastúpený: 	Mgr. Lopatníková Lucia— riaditelka 
Sfdlo: 	 SNP 11, 908 71 Moravský Svätý Ján 
ičo: 	 00596256 
Bankové spojenie: šttna pokladnica 
IBAN: 	 SK67 8180 0000 0070 0049 2561 
(dalej len ,,objednávate ľ ) 

Dodávatel: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
zastúpený: 
iČo: 
D1Č : 
Zapísaný: 
bankové spojenie: 
IBAN: 
(ďalej len ,,dodávatel) 

Preambula 
Táto kúpna zniluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky 
,,Čistiace prostriedky a hygienické potreby, ktoré realizoval objednávate ľ  v súlade so 
zákonom Č. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení niektorých zákonov 
v znenf neskorších predpisov (ďalej Ien ,,zákon o verejnom obstarávaní). 

Článok I. 
Predmet kúpnej zmluvy 

1. Predmetom tejto kúpiiej zmluvy ie úprava práv a povinnosti zmluvných strán v súvislosti 
so záväzkom dodávate ľa zabezpeč iť  dodanie predmetu pinenia bližšie špecifikovančho v 
odseku 2 tohto Článku kúpnej zmluvy a záväzkom objednávate ľa riadne a včas dodaný tovar 
prevziať  a zaplatit dodávate ľovi cenu určenú v súlade s Článkoin 111. tejto kúpnej zmluvy. 
2. Predmetom pinenia pod ľa tejto kúpnej zniluvy sú nové Čistiace prostriedky a hygienické 
potreby - (ďalej len ,,tovar) bližšie špeeifikovaný v prílohe Č. 1, ktorá je neoddelite ľnou 
súčasťou tejto kúpnej znluvy. 



3. V nadväznosti na odsek 1 tohto Článku kúpnej zmluvy je objednávate ľ  najmä ale nielen: 
a) povinný riadne a včas dodaný tovar prevziať  a zaplatiť  za nebo ccnu určenú v súlade s 
Článkom 111. tejto kúpnej zmluvy, 
b) oprávnený kontrolovať  pinenie podľa tejto kúpnej zmluvy zamerané na potvrdenie novosti 
tovaru 
4. V nadväznosti na odsek 1 tohto Článku kúpnej zmluvy sa doclávatcľ  zavzuje najmä ale 
niclen: 
a) dodávať  tovar na svoje náklady a nebezpe čenstvo, v dohodnutom termíne, na miesto a v 
kvalite podľa ustanovení tejto kúpnej zmluvy, 
b) zabezpečiť  dopravu tovaru a jeho dostatočnú ochranu pred poškodením, 
e) na vlastné náklady a zodpovednost zabezpe čiť  bezplalný odber a bezplatnú ekologickú 
likvidáciu opotrebovaných tovarov, ak to objednávate ľ  požaduje, 
d) postupovať  pri pincní záväzku pod ľa odseku 1 tohto Článku kúpnej zmluvy s odbornou 
starostlivosťou a v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike, 
e) informovať  objednávateľa o skutočnostiach, na základe ktorých nie je schopný zabezpe čit 
pinenie záväzku pod ľa odseku 1 tohto Článku kúpnej zmluvy, 
c) dodat Či poskytnúť  tovar, ktorý splňa okrem špecifikácií tiež všetky požiadavky 
príslušných právnych predpisov a platných technických norient záväzných pre takéto pinenie 
a týkajúcich sa jeho uvádzania na trh, do prevádzky, používanie, Či údržbu, ak taká potreba 
vyplýva z povahy tovaru Či špecifikácie. 

ČIáDok 11. 
Sp&sob pinenia kúpnej zmluvy 

I. Dodávate ľ  sa zaväzuje dodať  objednávateľovi tovar špecifikovaný v tejto kúpnej zmluve, v 
príslušnom počte, v originálnom obale, bez faktických a právnych vád a na miesto ur čené 
objednávateľom podla odseku 4 tohto Článku kúpnej zmluvy, a to v lehote do 31.12.2022 
2. Dodávateľ  je poviniiý písomne alebo elektronicky vyrozumie ť  kontaktnú osobu 
objednávateľa o termine dodania tovaru aspo ň  2 pracovné dni vupred v Čase od 7:00 hod. do 
15:00 hod.. 
3. Kontaktná/é osoba/y objednávate ľa budú oznámené dodávate ľovi po nadobudnutí 
účinnosti tejto zmluvy. 
4. Miestom dodania tovaruje: DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján 
S. Záväzok dodávate ľa podľa odseku 1 tohto Článku kúpnej zmluvy je spinený podpísaním 
dodacieho listu, ktorý neobsahuje ži&lne výhrady, objednávate ľom. Kontaktnými osobami 
zmluvných strán podpísaný dodací listje povinnou prílohou každej fktúry. 
6. Objednávateľ  nie je poviniý podpísať  dodací list, pokial dodávateľ  porušĺ  nicktoré 
ustanovenie kúpnej zmluvy Walebo tovar nie je dodaný riadne a v čas. 

Č lánok 111. 
Cena a platobné podmienky 

1. Celková cena za dodanie tovaru pod ľa tejto kúpnej zmluvy je stanovená v súlade so 
zákonom N&odnej rady Slovenskej republiky Č. 18ĺ1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhláškou Ministerstva flnancií Slovenskej republiky Č. 8711996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č . 1811996 Z. z. a vyplý-va zo súťažnej 
ponuky dodávate ľa. Celková cena je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena inaxiniálna a 
nemenná vo výške. ......... € bez DPH. ................ € s DPH. 



2. V prfpade, ak je dodávate ľ  osobou registrovanou pre daň  z pridanej hodnoty, bude k 
jednotkovej cene jednotliv čho tovaru bez DPH účtovať  aj daň  z pridanej hodnoty v súlade s 
príslušnými všeobecne záväznýnii právnymi predpismi platnými a ú činnými v deň  vzniku 
daňovej povinnosti a objednávate ľ  sa zaväzujeju uhradiť  spolu s cenou. 
3. Celková cena za dodanie tovaru pod ľa tejto kúpnej zmluvy ie stanovená vjednotlivých 
faktúrach podľa dieľčích objednávok. Jednotková cena tovaru je dohodnutá ako kone čná a 
nemenná, ktorá zahŕňa všetky náklady dodávate ľa súvisiace so spinením jeho záväzku pod ľa 
tejto kúpnej zmluvy (najmä nie Ien dopravné, balné, recykla čaé a pod.), a to aj tie, ktor č  nie 
sú v kúpnej zmluve explicitne uveden Č. 
4. Dodávateľ  je oprávnený zvýšiť  jednotkovú cenu tovaru iba v rozsahu zvýšenej sadzby 
DPH. V prípade zniženia sadzby DPH je dodávate ľ  povinný znlžiť  jednotkovú cenu v 
rozsahu taito zníženej sadzby. Dodávate ľ  sa zaväzuje písonme informovat objednávate ľa o 
takto vykonaných úpravách jednotkovej ceny tovaru. Pre vylú čenie pochybnostl plati, že v 
danom pripade dodatok ku kúpnej zmluve nie je potrebný. 
S. Dodávateľ  je oprávnený vystaviť  objednávateľovi fktúru po spinení záväzku v súlade 
Článkom 11. ods. 5 tejto kúpnej zmluvy, na sumu ktorá sa ur čí ako násobok jednotkovej ceny 
prĺslušnčho tovaru podľa prĺlohy Č. 1 tejto kúpnej zmluvy a odobratého množstva tovarov. 
Zmtuvné strany sa dohodli, že dodávate ľ  nevystavuje preddavkové zálohov č  faktúry. 
6. Faktúra musl obsahovať  všetky náležitosti v zmysle zákona Č . 22212004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znenf neskoršfeh predpisov. PrílohQu každej faktúry musí byt 
kontaktnými osobami zniluvných strán podpísaný dodacf list. Ak faktúra nebude obsahovat 
náležitosti daňového dokiadu alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne 
vystavená, objednávateľ  ju vráti dodávateľovi na dopinenie alebo prepracovanie a nová 
lehota splatnosti za čne plynúť  dňom doručenia správne vypinenej aiebo prepracovanej 
faktúry objednávate ľovi. 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Iehota splatnosti faktúr je 21 dn ĺ  od dátumu ich doručenia 
objednávateľovi. 
8. Dňom spinenia povinnosti úhrady faktúry ie de ň  odpísania finančných prostriedkov z úČtu 
objednávatela na ú čet dodávateľa. 

Článok Iv. 
Nadobuduutie vlastníckeho práva a prechod nebczpečens*va škody na *ovare 

1. Objednávateľ  nadobudne vlastnfcke právo k tovaru okamíhom jeho zaplatenia a právo 
užívania okamihom jeho prevzatia od dodávate ľa v mieste dodania na základe dodacieho 
listu podpĺsaného kontaktnými osobami zmluvných strán. 
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z dodávate ľa na objednávateľa okaxnihom 
nadobudnutia práva na užívanie. 

Článok V. 
Záručná duba a zodpovednosť  za vady tovaru 

l. Dodávateľ  zodpovedá za to, že dodaný tovar má v Čase jeho dodania objednávate ľovi 
vlastnosti určené technickými parametrami a tieto si zachová po čas plynutia záručnej doby. 
2. V prípade, ak kontaktná osoba objednávate ľa pri preberaní tovaru zistf, že dodaný tovar má 
akékoľvek vady, vyznačí túto skutočnosť  na dodacom Iiste, ktoiý z uveden čho d6vodu 
nepodpíše Tovar sa považuje za dodaný riadne a v čas, ak sa opakované dodanie uskuto čnl 
pred uplynutím p6vodnej lehoty dodania. 
3. V prípade, ak kontaktná osoba objednávate ľa po dodaní tovaru na základe dodacieho Iistu 
zisti, že dodaný tovar má akéko ľvek vady, je objednávate ľ  oprávnený požadovať  od 



dodávateľa jeho výmenu za rovnaký tovar. Dodávate ľ  zodpovedá aj za vady, ktoré má tovar 
v Čase jeho odovzdania/prevzatia, pri čom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní/prevzati, 
zodpovedá dodávate ľ  leii vtedy, ak boli sp6sobené porušením jeho zmluvných povinností. 
4. Dodávateľ  je povinný vymenit chybný alebo poškodený tovar do 3 pracovných dní od 
dátumu uplatnenia reklamáeie objednávate ľom. 

Článok VL 
Zodpovednosť  za škodu a sankcie 

1. Dodávateľ, ktorý poruší svoju povinnosť  podla tejto kúpnej zmluvy, je povinný nahradit 
škodu tým spčsobenú objednávateľovi, ibaže preukáže, žc porušenie povinností bolo 
sp6sobené okolnosťanii vylučujúcimi zodpovednosť  a zároveň  túto okolnosť  bez zbytočného 
odldadu pfsomne oznámi objednávate ľovi. Za okolnosť  vylučujúcu zodpovednost sa 
nepovažuje platobná neschopnost dodávate ľa. 
2. Upiná alebo Čiastočná zodpovednosť  zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej 
moci. Pre úČeIy tejto kúpnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú udatosti, ktoré nie sú závislé 
od konania zmluvných stit, a ktoré nem6žu zmluvné strany ani predvída ť  ani nijakým 
sp6sobom priamo ovplyvni ť. 
3. V prfpade porušenia povinnosti dodávatera doda ť  tovar v leliote podľa ČIáiku 11. ods. 1 
alebo Článku V. ods. 4 tejto kúpnej zmluvy má objednávatet nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 0,01 % z celkovej ccny s DPH uvedenej v Článku 111. ods. 1 tejto kúpnej zmluvy za 
každý deň  omeškania. 
4. V prípade porušenia povinnosti dodávate ľa dodať  tovar, ktorý splňa náležitosti podľa 
Článku I. ods. 2 tejto kúpnej zmluvy má objednávateľ  nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10,-
eur za každý kus pinenia, ktorý nie je nový. 
S. V prípade omeškania objednávatcľa so spinením povinnosti uhradi ť  faktúru v term ĺne 
splatnosti, má dodávateľ  nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý 
aj začatý deň  omeškania. 
6. Zaplaten ĺm zmluvnej pokuty pod ľa odseku 3 a 4 tohto Článku kúpnej zmiuvy nie je 
dotknutý nárok objednávate ľa na náhradu škody, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na 
náhradu škody, ktorá by objednávate ľovi vznikla porušením zmluvných povinnost ĺ  
dodávateľa. 

Článok v1I. 
Doba tnania a zmena kúpnej zmluvy 

1. Túto kúpnu zmluvu je možné ukončiť : 
a) pfsomnou dohodou zmluvných strán, 
b) okamžitým písomný,n odstúpením od kúpnej zmluvy z d6vodov podstatného porušenia 
záväzku vyplývajúceho z tejto kúpnej zmluvy. 
2. Odstúpit od kúpnej zmluvyje možné 
a) v prípade podstatného porušenia tejto kúpnej zmluvy, 
b) v ostatných pr ĺpadoch podla ustanovenf Obchodného zákonníka v platnom zneni, 
c) ak bol dodávateľ  vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú 
povinnosť  byť  zapisaný v tomto registri zmysle zákona Č . 31512016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmcne a dopinení niektorých zákonov. Objednávate ľ  mČže odstúpiť  od 
zmluvy uzavretej s dodávate ľom aj v prípadc, ak jeho subdodávatc ľ  bol vymazaný z registra 
partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnos ť  byt zapisaný v tomto registri v 
zmysle zákona Č. 31512016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a dopinení 
niektorých zákonov. 



3. Odstúpenie od kúpuej zmluvy nadobudne ú činnosť  dňom, kedy pfsomný prejav v1e 
zmluvnej strany, ktorý obsahuje oznmenie o OdStÚPenÍ od kúpnej zmluvy, bude doru čený 
druhej zmluvnej strane. 
4. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy zostávajú zachovanč  z nej vyplývajúce práva a povinnosti 
zmtuvných strán do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvnč  strany sú povinnč  vyrovnať  všetky 
pohfadávky a záväzky vzniknut č  do dňa účinnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy. 
S. Objednávateľ je oprávnený nadobúdať  pinenia aj od iných hospodárskych subjektov, ak by 
sa preukázalo, že cena za pinenie stanovená touto kúpnou zmluvou nie je hospodárna 
vzbiadom na vývoj a situáciu na trhu. V takomto prípade bude dodávate ľ  vyzvaný na úpravu 
cien smerom nadol. Zmena kúpnej zmluvy sa uskuto čnf v súlade s § 18 zákona o verejnom 
obstarávani. Ak nepríde k dohode o zmene ceny nadol, objednávate ľ je oprávnený od zmluvy 
odstúpiť. 

Článok VIIJ. 
Záverečné ustanovenia 

1. Kúpna zmluva nadobúda platnos ť  dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a týmto 
dňoni sú zmluvné strany viazan č  svojimi prejavmi v1e. 
2. Kúpna zmluva nadobúda ú činnosť  kalendárnym dňom nasledujúcim po 2verejnenĺ  na 
webovom sídle VUC Trnava, ktorýmje internetová stránka TTSK. 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostato čne zrozumiteľné a určité, 
slobodné a vážne, zmluvná voľnosť  nie je obmedzená a právny úkon jc urobený v 
predpísanej forme. 
4. Vztahy súvisiace s touto kúpnou zmluvou, ktoré ňou nie sú upravené, sa budú riadit 
príslušnými ustanoveniarni Obchodn čho zákonníka. 
S. Táto kúpna zmluvaje záväznátiež pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán. 
6. Zmluvné strany s obsahom kúpnej zmluvy po jej prečitaní súhlasia a vyhlasujú, že obsahu 
kúpnej zmluvy porozwneli a kúpnu zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, Čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 
7.Zmluvnč  strany sa dohodli, že všetky spornč  otzky budú riešené vzájomnou dohodou 
zmluvných strán. 
8. Zmluvnč  strany sa dohodli, žc zmeny jednotlivých ustanovení tejto kúpnej zmluvy je 
možné vykonať  výlučne písomnou formou, a to formou o číslovaných dodatkov podpísaných 
oboma zmluvnými strananii, ak nie je v tejto kúpnej zmluve výslovne uvedené inak. 
9. Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, tri sú pre objednávate ľa a jeden pre 
dodávateľa. 
11. Neoddeliteľnou prílohou tejto kúpnej zmluvy je: Prĺloha - Čistiace a hygienické potreby 

VMoravskomSv.Jáne,dňa 	 V ..................,dňa .................. 

Obj ednávateľ : 	 Dodávateľ : 



Príloha Č. 2 

Zákaz na účasti vo verejnom obstarávaní 
podfa §32 ods.1 písm. f) zákona Č . 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

Čestné vyhlásenie uchádza ča 
podľa §32 ods. 1 písm. t) ZVO ( nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania aiebo obvyklého pobytu) 

Ucliádzač , meno a priezvisko štatutáneho zástupcu uchádza ča oprávneného konat v mene 
uchádzača 

Verejné obstarávanie (VO) Č itiace prostriedky a hygienieké potreby 

Čestne vyhlasujem, že 

nemám uložený zákaz ú časti vo verejnom obstarávaní potvrdený kone čným rozhodnutim 
v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Meno a priezvisko, titul• ............................................. 

Furikeia........................................................................ 

Podpis• ........................................................................ 


