
VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK  

zákazka na dodanie tovaru podľa § 117 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov   

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO  

Názov verejného obstarávateľa: Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý 

Ján 

Sídlo: SNP 11, 908 71 Moravský Svätý Ján 

Štatutárny zástupca:  Mgr. Lopatníková Lucia– riaditeľka DSS pre dospelých 

IČO: 00596256         

Bankové spojenie: Štátna pokladnica   

IBAN: SK67 8180 0000 0070 0049 2561  

Kontaktná osoba vo veciach zákazky: p. Elena Kadlicová, ekonóm 

Telefón: 034/7770378  

Email: kadlicova.elena@zupa-tt.sk  

 

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

Moravský Svätý Ján 

 

3. Predmet obstarávania: Čistiace prostriedky a hygienické potreby pre Domov sociálnych 

služieb pre dospelých Moravský Svätý   

Spoločný slovník 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 rôzneho druhu, 

• 17225000-5 Rôzne hotové textilné výrobky, 

• 21221000-8 Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky 

• 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zmluva 

 

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):   

Predmetom zákazky je dodávka hygienicky neškodných čistiacich prostriedkov a ostatných 

doplnkových tovarov počas jedného roku od uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom. 

Komodity sú určené v tabuľke č.1 , ktorá tvorí prílohu tejto  výzvy na súťaž. Verejný 

obstarávateľ nie je viazaný predpokladaným množstvom. Predmetom fakturácie bude len 

skutočne objednaný a dodaný tovar podľa nevyhnutnej potreby verejného obstarávateľa. 

V cene dodávky je 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 (pokiaľ PHZ nepresiahne 

výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou). 

 

7. Miesto dodania predmetu zákazky:  Domov sociálnych služieb  pre dospelých Moravský 

Svätý Ján 

 

8. Lehoty na dodanie tovaru a trvanie zmluvy:  

Termín dodávky tovaru: od nadobudnutia účinnosti zmluvy v trvaní 12 mesiacov  
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Termín ukončenie dodania tovaru: podľa kúpnej zmluvy 

  

9. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov 

pridelených do rozpočtu pre DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján z TTSK. Verejný 

obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. Predmet zákazky bude 

hradený bezhotovostnou platbou na základe faktúry. Faktúra je splatná do 21 dní od dňa 

doručenia objednávateľovi. 

 

10. Lehota a spôsob predloženia ponuky: Cenové ponuky žiada verejný obstarávateľ predložiť 

poštou,  osobne na adresu zariadenia alebo elektronicky na e-mailovú adresu: 

kadlicova.elena@zupa-tt.sk, označené heslom „Čistiace prostriedky“ do 28.12.2022 do 10:00 

hod. 

 

11.  Podmienky účasti uchádzača:   

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúca sa osobného postavenia uvedená v § 32 

ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – je oprávnený dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné 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. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) 

zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra 

alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.  

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f)  zákona o verejnom obstarávaní 

uchádzač preukáže čestným vyhlásením v zmysle Prílohy č. 2. a tiež podľa Prílohy č.3 

čestným vyhlásením o neprítomnosti konfliktu záujmov. 

 

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

ponúk: Kritériom je  najnižšia cena za celý predmet obstarávania. Poradie uchádzačov sa 

určí porovnaním výšky navrhnutých cien s DPH  uvedených v jednotlivých ponukách 

uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu s DPH za poskytnutie 

predmetu zákazky a splnil podmienky účasti. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí 

byť vyjadrená v EUR vrátane DPH určená na dve desatinné miesta. O úspešnosti ponuky 

budú uchádzači informovaní.    

 

13. Pokyny na zostavenie ponuky: Ponuky sú predkladané v slovenskom resp. v českom - 

jazyku v jednom vyhotovení, neumožňuje sa predkladať variantné riešenie.  

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

Identifikačné údaje uchádzača: meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO, DIČ, telefón, fax, 

e-mail, webová stránka, bankové spojenie, IBAN, s uvedením predmetu zákazky na 

ktorú sa ponuka predkladá 

14.1 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – cenová ponuka: 

predkladá sa na osobitnom liste  ( príloha č.1 vrátane  prílohy č. 1a)  

14.2 Čestné vyhlásenie podľa § 32 odst. 1 písm. f) (príloha č. 2) 

14.3 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov( príloha č. 3) 

14.4 Podpísaný návrh zmluvy (príloha č. 4.) 
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Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať 

za uchádzača.  

 

Otváranie a vyhodnotenie doručených ponúk: 28.12.2022 o 10.30 hod. na adrese Domov 

sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján, SNP 11, 908 71 Moravský Svätý Ján 

na pracovisku ekonómky DSS. Otváranie ponúk je neverejné.  

 

15  Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2023 

 

16 Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Určenie predpokladanej hodnoty zákazky a 

určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu (pokiaľ PHZ 

nepresiahne výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou), pričom prieskum trhu je 

nástrojom na určenie PHZ zmysle § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.   

Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom 

vyhodnotenia. Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa vyhodnotenia ponúk 

oznámi výsledok hodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na 

predkladanie ponúk. 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 

Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy, verejný 

obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú 

v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky 

znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo toto verejné obstarávanie zrušiť bez uvedenia 

dôvodu. 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere vhodného uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou  nie je možné podať námietku v zmysle zákona o VO. 

Verejný obstarávateľ umožňuje elektronickú fakturáciu. 

  

17. Ochrana osobných údajov 

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 

spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Moravský Svätý Ján dňa 19.12.2022 

 

 

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

              Mgr. Lopatníková Lucia MBA 

 riaditeľka 

Prílohy:  

1/ návrh uchádzača na plnenie kritéria +cenový rozpočet 

2/ čestné vyhlásenie uchádzača podľa §32 ods.1 písm. f) ZVO – zákaz na účasti vo verejnom 

obstarávaní 

3/ čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 

4/ návrh zmluvných podmienok 



 

Príloha č. 1 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  

 

Názov zákazky:  Čistiace prostriedky a hygienické potreby 

 

Identifikačné údaje uchádzača:  

Obchodné meno uchádzača:  

Adresa, resp. sídlo uchádzača:  

IČO uchádzača:   

E-mail kont. osoby:   

Telefón kont. osoby:   

Navrhovaná zmluvná cena za realizáciu kompletného predmetu zákazky : 

 

Kritérium 

 

Návrh na plnenie 

kritéria 

 

Celková cena v EUR bez DPH za kompletný 

predmet zákazky  

  EUR bez DPH 

Výška DPH      EUR 

Celková cena v EUR s DPH za kompletný  

predmet zákazky 

  EUR s DPH  

* Uchádzač výšku ceny uvedie na dve desatinné miesta. 

Ak uchádzač je platcom DPH uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádzač 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 ........... 

Vyhotovil: ......................... 

 

 



   

Príloha č. 2 

Zákaz  na účasti vo verejnom obstarávaní  

  podľa §32 ods.1 písm. f)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 

 

Čestné vyhlásenie uchádzača 

 podľa §32 ods.1 písm. f)  ZVO ( nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania  alebo  obvyklého pobytu) 

 

 

Uchádzač,  meno a  priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať v mene 

uchádzača 

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

 

Verejné obstarávanie (VO)  Čistiace prostriedky a hygienické potreby 

 

 

čestne vyhlasujem, že 

  nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republiky alebo v štáte sídla, miesta podnikania  alebo  obvyklého pobytu. 

 

 

 

Meno a priezvisko, titul: ............................................. 

 

 

Funkcia: ....................................................................... 

 

 

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

 

 

 



Príloha č. 3 

Čestné vyhlásenie uchádzača 

o neprítomnosti konfliktu záujmov 

 

Predmet obstarávania:   Čistiace prostriedky a hygienické potreby 

 

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

 

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

 

týmto čestne vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

•  nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, 

ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu 

nášho postavenia vo verejnej súťaži, 

•  neposkytol  som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe 

priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 

odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

•  budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 

•  poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 

pravdivé a úplné informácie. 

 

 

 

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

 

 

 

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

podpis a pečiatka uchádzač  

(v súlade so zápisom v obchodnom registri,  

resp.v živnostenskom registri)  

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 

Kúpna zmluva 

na dodanie čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb uzatvorená podľa § 409 a nasl. zák. 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zák. č. 343/2015 

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

predpisov 

(ďalej aj ako „kúpna zmluva“) 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ:    DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján  

 

Zastúpený:  Mgr. Lopatníková Lucia– riaditeľka 

Sídlo:     SNP 11, 908 71 Moravský Svätý Ján 

IČO:    00596256 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

 IBAN:   SK67 8180 0000 0070 0049 2561  

 (ďalej len „objednávateľ“)    

 

Dodávateľ: 

Obchodné meno:   

Sídlo:   

zastúpený:  

IČO:   

DIČ:    

Zapísaný:   

bankové spojenie:   

IBAN:   

(ďalej len „dodávateľ“)     

 

Preambula 

Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky 

„Čistiace prostriedky a hygienické potreby“, ktoré realizoval objednávateľ v súlade so 

zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).    

 

 

Článok I.  

Predmet kúpnej zmluvy 

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti 

so záväzkom dodávateľa zabezpečiť dodanie predmetu plnenia bližšie špecifikovaného v 

odseku 2 tohto článku kúpnej zmluvy a záväzkom objednávateľa riadne a včas dodaný tovar 

prevziať a zaplatiť dodávateľovi cenu určenú v súlade s článkom III. tejto kúpnej zmluvy.  

2. Predmetom plnenia podľa tejto kúpnej zmluvy sú nové čistiace prostriedky a hygienické 

potreby -  (ďalej len „tovar“) bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto kúpnej zmluvy.    



3. V nadväznosti na odsek 1 tohto článku kúpnej zmluvy je objednávateľ najmä ale nielen:  

a) povinný riadne a včas dodaný tovar prevziať a zaplatiť za neho cenu určenú v súlade s 

článkom III. tejto kúpnej zmluvy, 

b) oprávnený kontrolovať plnenie podľa tejto kúpnej zmluvy zamerané na  potvrdenie novosti 

tovaru  

4. V nadväznosti na odsek 1 tohto článku kúpnej zmluvy sa dodávateľ zaväzuje najmä ale 

nielen:  

a) dodávať tovar na svoje náklady a nebezpečenstvo, v dohodnutom termíne, na miesto a v 

kvalite podľa ustanovení tejto kúpnej zmluvy,  

b) zabezpečiť dopravu tovaru a jeho dostatočnú ochranu pred poškodením,  

c) na vlastné náklady a zodpovednosť zabezpečiť bezplatný odber a bezplatnú ekologickú 

likvidáciu opotrebovaných tovarov, ak to objednávateľ požaduje,   

d) postupovať pri plnení záväzku podľa 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 zabezpečiť 

plnenie záväzku podľa odseku 1 tohto článku kúpnej zmluvy,    

c) dodať či poskytnúť tovar, ktorý spĺňa okrem špecifikácií tiež všetky požiadavky 

príslušných právnych predpisov a platných technických noriem záväzných pre takéto plnenie 

a týkajúcich sa jeho uvádzania na trh, do prevádzky, používanie, či údržbu, ak taká potreba 

vyplýva z povahy tovaru či špecifikácie.    

 

 

Článok II.  

Spôsob plnenia kúpnej zmluvy 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi tovar špecifikovaný v tejto kúpnej zmluve, v 

príslušnom počte, v originálnom obale, bez faktických a právnych vád a na miesto určené 

objednávateľom podľa odseku 4 tohto článku kúpnej zmluvy, a to v lehote do 31.12.2023  

2. Dodávateľ je povinný písomne alebo elektronicky vyrozumieť kontaktnú osobu 

objednávateľa o termíne dodania tovaru aspoň 2 pracovné dni vopred v čase od 7:00 hod. do 

15:00 hod..    

3. Kontaktná/é osoba/y objednávateľa budú oznámené dodávateľovi po nadobudnutí 

účinnosti tejto zmluvy.   

4. Miestom dodania tovaru je: DSS pre dospelých Moravský Svätý Ján  

5. Záväzok dodávateľa podľa odseku 1 tohto článku kúpnej zmluvy je splnený podpísaním 

dodacieho listu, ktorý neobsahuje žiadne výhrady, objednávateľom. Kontaktnými osobami 

zmluvných strán podpísaný dodací list je povinnou prílohou každej faktúry.   

6. Objednávateľ nie je povinný podpísať dodací list, pokiaľ dodávateľ poruší niektoré 

ustanovenie kúpnej zmluvy a/alebo tovar nie je dodaný riadne a včas.    

 

 

Článok III.  

Cena a platobné podmienky 

1. Celková cena za dodanie tovaru podľa tejto kúpnej zmluvy je stanovená v súlade so 

zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky  č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky  č. 18/1996 Z. z. a vyplýva zo súťažnej 

ponuky dodávateľa. Celková cena je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna a 

nemenná vo výške: ......... € bez DPH,  ................ €  s DPH. 



2. V prípade, ak je dodávateľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k 

jednotkovej cene jednotlivého tovaru bez DPH účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s 

príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku 

daňovej povinnosti a objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou.  

3. Celková cena za dodanie tovaru podľa tejto kúpnej zmluvy je stanovená v jednotlivých 

faktúrach podľa dieľčích objednávok. Jednotková cena tovaru je dohodnutá ako konečná a 

nemenná, ktorá zahŕňa všetky náklady dodávateľa súvisiace so splnením jeho záväzku podľa 

tejto kúpnej zmluvy (najmä nie len dopravné, balné, recyklačné a pod.), a to aj tie, ktoré nie 

sú v kúpnej zmluve explicitne uvedené.  

4. Dodávateľ je oprávnený zvýšiť jednotkovú cenu tovaru iba v rozsahu zvýšenej sadzby 

DPH. V prípade zníženia sadzby DPH je dodávateľ povinný znížiť jednotkovú cenu v 

rozsahu takto zníženej sadzby. Dodávateľ sa zaväzuje písomne informovať objednávateľa o 

takto vykonaných úpravách jednotkovej ceny tovaru. Pre vylúčenie pochybností platí, že v 

danom prípade dodatok ku kúpnej zmluve nie je potrebný.   

5. Dodávateľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru po splnení záväzku v súlade 

článkom II. ods. 5 tejto kúpnej zmluvy, na sumu ktorá sa určí ako násobok jednotkovej ceny 

príslušného tovaru podľa prílohy č. 1 tejto kúpnej zmluvy a odobratého množstva tovarov. 

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nevystavuje preddavkové zálohové faktúry.  

6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Prílohou každej faktúry musí byť 

kontaktnými osobami zmluvných strán podpísaný dodací list. Ak faktúra nebude obsahovať 

náležitosti daňového dokladu alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne 

vystavená, objednávateľ ju vráti dodávateľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová 

lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej 

faktúry objednávateľovi.   

7. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúr je 21 dní od dátumu ich doručenia 

objednávateľovi.   

8. Dňom splnenia povinnosti úhrady faktúry je deň odpísania finančných prostriedkov z účtu 

objednávateľa na účet dodávateľa.    

 

 

Článok IV.  

Nadobudnutie vlastníckeho práva  a prechod nebezpečenstva škody na tovare 

1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k tovaru okamihom jeho zaplatenia a právo 

užívania okamihom jeho prevzatia od dodávateľa v mieste dodania na základe dodacieho 

listu podpísaného kontaktnými osobami zmluvných strán.   

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z dodávateľa na objednávateľa okamihom 

nadobudnutia práva na užívanie.    

 

 

Článok V.  

Záručná doba  a zodpovednosť za vady tovaru 

1. Dodávateľ zodpovedá za to, že dodaný tovar má v čase jeho dodania objednávateľovi 

vlastnosti určené technickými parametrami a tieto si zachová počas plynutia záručnej doby.   

2. V prípade, ak kontaktná osoba objednávateľa pri preberaní tovaru zistí, že dodaný tovar má 

akékoľvek vady, vyznačí túto skutočnosť na dodacom liste, ktorý z uvedeného dôvodu 

nepodpíše. Tovar sa považuje za dodaný riadne a včas, ak sa opakované dodanie uskutoční 

pred uplynutím pôvodnej lehoty dodania.    

3. V prípade, ak kontaktná osoba objednávateľa po dodaní tovaru na základe dodacieho listu 

zistí, že dodaný tovar má akékoľvek vady, je objednávateľ oprávnený požadovať  od 



dodávateľa jeho výmenu za rovnaký tovar. Dodávateľ zodpovedá aj za vady,  ktoré má tovar 

v čase jeho odovzdania/prevzatia, pričom za vady, ktoré sa prejavili  po odovzdaní/prevzatí, 

zodpovedá dodávateľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.   

4. Dodávateľ je povinný vymeniť chybný alebo poškodený tovar do 3 pracovných dní od 

dátumu uplatnenia reklamácie objednávateľom.     

 

 

Článok VI.  

Zodpovednosť za škodu a sankcie 

1. Dodávateľ, ktorý poruší svoju povinnosť podľa tejto kúpnej zmluvy, je povinný nahradiť 

škodu tým spôsobenú objednávateľovi, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo 

spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a zároveň túto okolnosť bez zbytočného 

odkladu písomne oznámi objednávateľovi. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa 

nepovažuje platobná neschopnosť dodávateľa.   

2. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípade zásahu vyššej 

moci. Pre účely tejto kúpnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé 

od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým 

spôsobom priamo ovplyvniť.  

3. V prípade porušenia povinnosti dodávateľa dodať tovar v lehote podľa článku II. ods. 1 

alebo článku V. ods. 4 tejto kúpnej zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 

výške 0,01 % z celkovej ceny s DPH uvedenej v článku III. ods. 1 tejto kúpnej zmluvy za 

každý deň omeškania.     

4. V prípade porušenia povinnosti dodávateľa dodať tovar, ktorý spĺňa náležitosti podľa 

článku I. ods. 2 tejto kúpnej zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10,- 

eur za každý kus plnenia, ktorý nie je nový.   

5. V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť faktúru v termíne 

splatnosti, má dodávateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý 

aj začatý deň omeškania.   

6. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa odseku 3 a 4 tohto článku kúpnej zmluvy nie je 

dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na 

náhradu škody, ktorá by objednávateľovi vznikla porušením zmluvných povinností 

dodávateľa.    

 

 

Článok VII.  

Doba trvania a zmena kúpnej zmluvy 

1. Túto kúpnu zmluvu je možné ukončiť:   

a) písomnou dohodou zmluvných strán,   

b) okamžitým písomným odstúpením od kúpnej zmluvy z dôvodov podstatného porušenia 

záväzku vyplývajúceho z tejto kúpnej zmluvy.    

2. Odstúpiť od kúpnej zmluvy je možné  

a) v prípade podstatného porušenia tejto kúpnej zmluvy, 

b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení, 

c) ak bol dodávateľ vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú 

povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od 

zmluvy uzavretej s dodávateľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra 

partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v 

zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.   



3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy nadobudne účinnosť dňom, kedy písomný prejav vôle 

zmluvnej strany, ktorý obsahuje oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, bude doručený 

druhej zmluvnej strane.   

4. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva  a povinnosti 

zmluvných strán do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky 

pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy.   

5. Objednávateľ je oprávnený nadobúdať plnenia aj od iných hospodárskych subjektov, ak by 

sa preukázalo, že cena za plnenie stanovená touto kúpnou zmluvou nie je hospodárna 

vzhľadom na vývoj a situáciu na trhu. V takomto prípade bude dodávateľ vyzvaný na úpravu 

cien smerom nadol. Zmena kúpnej zmluvy sa uskutoční v súlade  s § 18 zákona o verejnom 

obstarávaní. Ak nepríde k dohode o zmene ceny nadol, objednávateľ je oprávnený od zmluvy 

odstúpiť. 

 

 

Článok VIII.  

Záverečné ustanovenia 

1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a týmto 

dňom sú zmluvné strany viazané svojimi prejavmi vôle.   

2. Kúpna zmluva nadobúda účinnosť kalendárnym dňom nasledujúcim po zverejnení na 

webovom sídle VUC Trnava, ktorým je internetová stránka TTSK.   

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, 

slobodné a vážne, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v 

predpísanej forme.  

4. Vzťahy súvisiace s touto kúpnou zmluvou, ktoré ňou nie sú upravené, sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

5.  Táto kúpna zmluva je záväzná tiež pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.  

6.  Zmluvné strany s obsahom kúpnej zmluvy po jej prečítaní súhlasia a vyhlasujú,  že obsahu 

kúpnej zmluvy porozumeli a kúpnu zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.  

7.Zmluvné strany sa dohodli, že všetky sporné otázky budú riešené vzájomnou dohodou 

zmluvných strán.   

8. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny jednotlivých ustanovení tejto kúpnej zmluvy je 

možné vykonať výlučne písomnou formou, a to formou očíslovaných dodatkov podpísaných 

oboma zmluvnými stranami, ak nie je v tejto kúpnej zmluve výslovne uvedené inak.  

9.  Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, tri sú pre objednávateľa a jeden pre 

dodávateľa.     

11. Neoddeliteľnou prílohou tejto kúpnej zmluvy je: Príloha - Čistiace a hygienické potreby   

  

 

V Moravskom Sv. Jáne, dňa ...............  V .................., dňa .................. 

  

 

 

 

 

 

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

Objednávateľ:          Dodávateľ:          


