
	
	

Výzva 
na predkladanie ponúk 

 
zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) 
 
 
1. Verejný obstarávateľ:  
Názov:     Obec Hucín  
Sídlo:     Hucín 76, 049 13 Hucín  
IČO:      00 328 316  
DIČ:      2020961349  
Štatutárny orgán:  Jaroslav Horváth, starosta obce 
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Schultz 
Tel. č.:   0905 143 696 
e-mail:   apjtender@gmail.com 

 
2. Názov zákazky: 
„Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu kamerovým systémom v obci 
Hucín“ 

 
3. CPV kód predmetu zákazky:  
35125300-2 - Bezpečnostné kamery 
 
4. Stručný opis zákazky:  
Projekt sleduje naplnenie jeho prioritného cieľa - komplexnej ochrany života, zdravia a majetku 
obyvateľov, návštevníkov obce, ako aj majetku obecných inštitúcií, fyzických a právnických 
osôb vykonávajúcich činnosť na území obce formou situačnej prevencie.  
Zámerom Projektu je vybudovanie siete IP kamier s prenosovou sústavou signálu a príslušným 
hardvérovým a softvérovým vybavením, ktoré zabezpečia kontinuálne monitorovanie a záznam 
z exponovaných lokalít obce podľa grafického vyobrazenia. Z hľadiska priestorového 
usporiadania katastra obce a vo vzťahu k dostupným finančným zdrojom na financovanie 
projektu, technickej obtiažnosti a udržateľnosti projektu je vybudovanie kamerového systému 
plánované realizovať podľa spracovaného projektu.  
 

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. 
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ 
produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto 
produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že 
ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, 
funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú 
uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač 
predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.  

 

 



	
	

 
5. Technická špecifikácia zákazky: 
Technická špecifikácia je popísaná v dokumentácii, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy. Obhliadka 
miesta realizácie zákazky sa odporúča. Informácie je možné získať a termín obhliadky je možné 
dohodnúť s kontaktnou osobou pre verejné obstarávanie. Výdavky spojené s obhliadkou 
miesta realizácie zákazky idú na ťarchu uchádzača.  

 
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 38.395,00 EUR . 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria 
bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky. 
 

7. Termín plnenia: 
Do 4 mesiacov odo dňa zadania zákazky. 
 

8. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 
8.1. Predmet zákazky bude financovaný z projektu 7.4 Podpora na investície do vytvárania, 

zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo 
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. 

8.2. S úspešným uchádzačom bude podpísaná Kúpna zmluva (ďalej aj „Zmluva“) Platobné 
podmienky sú uvedené v návrhu Zmluvy, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto výzvy. Zmluvnú 
cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným 
stykom. 

8.3. Splatnosť faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému 
obstarávateľovi. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v 
deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného 
uchádzača. 

8.4. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.  
 

9. Podmienky účasti: 
9.1 Osobné postavenie: 
9.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 

32 ods.1 písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny 
dodávateľov jedným zo spôsobov nasledovne: 
a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO - doklad o oprávnení 

dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebnú prácu 
zodpovedajúcu predmetu zákazky alebo 

b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 
ZoVO, a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar, 
poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebnú prácu zodpovedajúcu 
predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v 
súlade s bodom 9.1.1 písm. a) a túto skutočnosť si overuje verejný 
obstarávateľ v Registri hospodárskych subjektov. 

9.1.2 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov 
alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, 
ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. 
Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 

9.1.3 V súlade s § 187 ods. 7 ZoVO, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016, je zápis 



	
	

v zozname hospodárskych subjektov vykonaný podľa predpisov účinných do 
17.04.2016 zápisom v rozsahu zapísaných skutočností. 

9.1.4 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V 
prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude 
jeho ponuka hodnotená. 

9.1.5 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie 
uvedených dokladov v origináli alebo ako ich úradne osvedčenej kópie  spolu s 
predložením ponuky. 

9.1.6 Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 9.1 výzvy na predkladanie ponúk, 
nebude jeho ponuka zaradená do hodnotenia. 

 
Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti: 
Podmienky účasti boli stanovené v súlade s platnou legislatívou. 

 
10. Kritérium hodnotenia ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za poskytnutie služby v EUR 
vrátane DPH – váha kritéria je 100%.  
Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritéria – Príloha č. 3 tejto výzvy – podpísaný 
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. 

 
11. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 

23.11.2017 do 12.00 hod. 
 

12. Miesto na predkladanie ponúk: 
Ponuky sa predkladajú v listinnej podobe. 

Ponuku uchádzač: 
12.1.1 Predloží na adresu:  

APJ Consulting s.r.o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava, kontaktná osoba Mgr. 
Peter Schultz, tel. 0905 143 596 

12.1.2 Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! s heslom: „Zvýšenie 
bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu kamerovým systémom v obci 
Hucín“ 

12.1.3 Na obale bude viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky uchádzač 
(názov, sídlo, adresa). 

12.1.4 Doklady musia byť v súlade   s bodom 13.1.1 tejto výzvy predložené v origináli 
alebo ako úradne osvedčené kópie a dokumenty v súlade s bodom 13.1.2 a 13.1.3 
podpísané uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a 
doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu. 

 
13. Obsah ponuky: 

Uchádzač vo svojej ponuke navrhne cenu za zákazku podľa požadovaného rozsahu. 
Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, uvedie jednotkovú cenu a uvedie, že nie je 
platiteľom DPH. 
Uchádzač, ktorý je platiteľom DPH uvedie jednotkovú cenu bez DPH aj vrátane DPH. 
Uchádzačom navrhnutá cena musí byť uvedená ako konečná, musí zahŕňať všetky náklady 
spojené s plnením zákazky. 
 
13.1 Ponuka musí obsahovať: 



	
	

13.1.1 Doklady/dokumenty, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti 
podľa bodu 9. tejto výzvy. 

13.1.2 Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 3) – podpísaný uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač 
nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu 
celkom. 

13.1.3 Opis predmetu zákazky – doklady a dokumenty, ktorými uchádzač opíše a 
preukáže splnenie požiadaviek na predmet zákazky podľa Prílohy č.1. tejto 
Výzvy - Opis predmetu zákazky, čiže opis uchádzačom ponúkaného 
technického riešenia predmetu zákazky. 
Táto uchádzačom predložená špecifikácia sa stane prílohou zmluvy uzavretej 
medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.  

13.1.4 Návrh Zmluvy (Príloha č. 2 tejto výzvy), podpísaný uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, v ktorej vyplní identifikačné údaje 
a ustanovenia týkajúce sa ceny. 
 

Ak uchádzač nepredloží všetky náležitosti podľa bodu 13.1 tejto výzvy, jeho ponuka 
nebude hodnotená. 
 

14. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: 
Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; pričom uvedené neplatí 
pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 

 
15. Doplňujúce informácie: 

Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou Mgr. Peter Schultz, tel.: 
0905 143 596 e-mail: apjtender@gmail.com.  
 
Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša v plnej výške uchádzač. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý spôsob zadávania zákazky, resp. 
nevybrať z predložených ponúk ani jednu. 
 
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
s predmetom zákazky a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. 
 

16. Informácia o vyhodnotení ponúk: 
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 
ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. 
Informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk zašle verejný obstarávateľ všetkým 
uchádzačom elektronicky. 

 
17. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 

60 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
 

18. Osobitné plnenia zmluvy :  
Verejný obstarávateľ využije nasledovné osobitné podmienky plnenia zmluvy, ktoré sa 
týmto budúci zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať : - zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako 



	
	

dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu 
predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby 
dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC). V 
prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, 
sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, 
bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii 
Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných 
v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k 
inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013). Forma 
zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší 
pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru atď. - zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 
súvisiaceho s realizovanou službou kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí NFP, ktorú uzatvorí objednávateľ (prijímateľ), a to oprávnenými osobami a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu 
sú najmä: a) Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ nenávratného finančného 
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, b) Útvar následnej finančnej kontroly 
a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, 
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolu pracujúce orgány a 
nimi poverené osoby, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora 
audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a EÚ. 
 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 
14.11.2017. 
 

20. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa: 
14.11.2017. 
 
 

________________________________ 
Mgr. Peter Schultz 
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

 
 
 
Prílohy k výzve na predkladanie ponúk: 
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2 – Návrh Zmluvy  
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritéria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	
	

PRÍLOHA  č. 2 
 

KÚPNA  ZMLUVA 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami 

podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 
 
 
Čl. I.  Zmluvné strany 
 
1.1  Kupujúci:               

Názov:    Obec Hucín 
Sídlo:    Hucín 76, 049 13 Hucín 
IČO:       00 328 316  
DIČ:       2020961349  
Štatutárny orgán:   Jaroslav Horváth, starosta obce  
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu:   SK82 0200 0000 0025 2387 4451 

 
 
1.2  Predávajúci: 

Obchodné meno:    
Sídlo:      
IČO:        
DIČ:   
IČ DPH:     
Zápis:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:     
Zastúpený:   

 
(Kupujúci  a Predávajúci  spoločne aj ako „zmluvné strany“) 
 

Čl.  II. Predmet zmluvy 
 
2.1  Predmetom tejto zmluvy je dodávka – kompletného kamerového systému t. j. dodanie 
tovaru vrátane montáže a zapojenia, inštalácie a spustenia softwaru, zaškolenia obsluhy 
a uvedenia do prevádzky (ďalej aj „predmet zmluvy“ alebo „tovar“) 
 
2.2 Kupujúci  realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti a 
prevencie proti vandalizmu kamerovým systémom v obci Hucín“. 
V rámci verejného obstarávania bol predávajúci  úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti 
a predloženej ponuky predávajúceho  sa zmluvné strany v slobodnej vôli v súlade s platnými právnymi 
predpismi rozhodli uzatvoriť túto kúpnu zmluvu  (ďalej len „zmluva“). 
 
2.2  Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa predloženej súťažnej ponuky a 
previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru.  



	
	

 
2.3   Kupujúci sa zaväzuje tovar dodaný v súlade s touto zmluvou od predávajúceho prevziať a 
zaplatiť mu dohodnutú kúpnu cenu.  
 
2.4 Termín dodania predmetu zmluvy: je do 4 mesiacov  od doručenia objednávky, pričom 
objednávka bude predávajúcemu doručená najskôr  po uzatvorení zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku (ďalej aj NFP) medzi poskytovateľom NFP a prijímateľom 
(kupujúcim) na základe žiadosti o NFP v rámci  OP – Program rozvoja vidieka 2014- 2020, 
Výzva č. 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 
infraštruktúry. 
 
2.5  Miesto dodania predmetu zmluvy: k.ú. Obec Hucín. 
 

Čl. III. Kúpna cena a platobné podmienky 
 
3.1  Celková zmluvná cena za dodanie tovaru vrátane montáže a zapojenia, inštalácie 
a spustenia softweru, zaškolenia obsluhy a uvedenia do prevádzky  je  
 
Celková cena bez DPH:  
Výška DPH:  
Celková cena s DPH:  
Slovom:  
Podrobný rozpis cien po jednotlivých komponentoch je v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
 
3.2  Cenu za predmet tejto zmluvy uhradí kupujúci na základe faktúry vystavenej predávajúcim, 
pričom faktúra za predmet zmluvy podľa bodu 2.1. tejto zmluvy bude vystavená po dodaní, 
montáži a zapojení, inštalácií a spustení softweru, zaškolení obsluhy a uvedení do prevádzky.  
Splatnosť faktúry je na základe dohody oboch zmluvných strán stanovená do 60 dní, ak sa 
strany nedohodnú písomne inak. 
 
3.3  Predávajúci je oprávnený fakturovať cenu dohodnutú na základe riadne a včas splneného 
záväzku voči kupujúcemu.  
 
3.4  Za riadne splnený záväzok sa považuje odovzdanie tovaru kompetentnému zamestnancovi 
kupujúceho (po jeho zaškolení, po preverení funkčnosti tovaru), oproti jeho podpisu na 
dodacom liste, príp. ním písomne poverenému inému zamestnancovi kupujúceho. Meno a 
priezvisko preberajúceho musí byť napísané čitateľne, spolu s označením a číslom dokladu jeho 
totožnosti. Dodací list musí byť opatrený pečiatkou kupujúceho.  
 
3.5 O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení 
zástupcovia v mieste dodania preberací protokol, ktorý obsahuje najmä, nie však výlučne: 
dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy, popis predmetu zmluvy vrátane počtu 
dodaných kusov, záznam z prvej vonkajšej obhliadky predmetu zmluvy, súpis zjavných vád 
zistiteľných pri vonkajšej obhliadke a podpisy predávajúceho a kupujúceho alebo ich 
poverených zástupcov. 
 
3.6  V prípade, že tovar nebude uvedeným spôsobom kupujúcemu odovzdaný, nejedná sa o 
riadne splnenie záväzku a toto môže byť dôvodom na vrátenie faktúry bez nároku 



	
	

predávajúceho uplatniť si úrok z omeškania so splatenia faktúry u kupujúceho. Podkladom pre 
vystavenie faktúry bude dodací list, podpísaný oprávnenými zástupcami kupujúceho a 
predávajúceho. Dodací list musí byť priložený k faktúre ako jej neoddeliteľná súčasť.  
 
3.7  Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. 
o DPH v znení neskorších predpisov.  
 
3.8 Lehota splatnosti je 60 dní odo dňa ukončenia prehliadky, ktorou sa zistilo riadne  plnenie. 
 
3.9  Dohodou podľa § 340b ods. 4 zákona č.9/2013Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  
sa  max.  dĺžka  lehoty  na  prehliadku stanovuje na 60 dní. V prípade nerealizovania odbornej  prehliadky  
treťou stranou je  lehota  splatnosti faktúr 60 dní odo dňa ich vystavenia, pričom faktúry musia byť 
doručené verejnému obstarávateľovi do 5 dní od ich vystavenia. 
 
3.11 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry má predávajúci právo uplatniť si úrok 
z meškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania. 
 
3.12  Kupujúci nemešká s úhradou faktúry pokiaľ najneskôr v posledný deň jej splatnosti bola 
suma z účtu kupujúceho odpísaná.  
 
 

Čl. IV.  Záručná doba a zodpovednosť za vady 
 
4.1 Predávajúci poskytuje na tovar záruku minimálne po dobu 24 mesiacov. Záručná doba 
začína plynúť dňom dodania tovaru. 
 
4.2. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, 
za ktoré zodpovedá predávajúci.  
 
4.3  Ak bude tovar dodaný s vadami, môže kupujúci:  
a/ požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru, ak ide o vady neopraviteľné  alebo 
s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady  
b/ požadovať dodanie chýbajúcich častí tovaru alebo požadovať odstránenie právnych vád,  
c/ požadovať odstránenie vád tovaru opravou, ak sú vady opraviteľné,  
d/ požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo  
e/ odstúpiť od tejto zmluvy.  
 
4.4  Vzťahy zmluvných strán týkajúce sa záruky za tovar, vád tovaru alebo nárokov z nich 
vyplývajúcich sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov.  
 
4.5   Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť kupujúcemu záručný a pozáručný servis. Na servisný 
zásah nastúpia pracovníci predávajúceho resp. zmluvný partner predávajúceho najneskôr do 24 
hodín odo dňa oznámenia kupujúceho, že takýto zásah požaduje, odstránenie poruchy je 
predávajúci povinný vykonať do 48 hodín od nástupu na servisný zásah. V prípade, že sa tak 
nestane, predávajúci znáša všetky náklady spojené vzniknuté v dôsledku nefunkčnosti 
predmetu zmluvy.  
 



	
	

4.6  V dobe záruky je kupujúci povinný neodkladne nahlásiť servisnému stredisku vzniknutú 
závadu a miesto, kde sa stroj nachádza.  
 
 

Čl. V.  Prechod vlastníckeho práva 
 
5.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru odovzdaním tovaru podľa zmluvy. Týmto 
okamihom na neho prechádza aj nebezpečenstvo vzniku škody na tovare.  
 

Čl. VI.   Dodacie podmienky 
 
6.1 Predávajúci sa zaväzuje dodávaný tovar vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý 
pre takýto tovar v obchodnom styku, príp. spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru 
tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.  
 
6.2  Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na 
užívanie tovaru, ako aj ďalšie doklady, a to najmä:  
- dodací list,  
- pokyny na údržbu,  
- návod na použitie, resp. návod na obsluhu tovaru a všetkých jeho častí,  
- príslušnú technickú dokumentáciu  k tovaru 
 
6.3 Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú 
žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá predávajúci, ako keby 
predmet zmluvy plnil sám.  
 
6.4  V prípade neuvedenia subdodávateľov v zmluve musí celý predmet zmluvy podľa článku 
I. tejto zmluvy dodať predávajúci. Predávajúci uvedie všetkých známych subdodávateľoch, 
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia.   
 
6.5  Predávajúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi kupujúcemu.  
 
6.6 Zmena subdodávateľa je možná len na základe jeho písomného odsúhlasenia kupujúcim 
formou dodatku k tejto zmluve.    
 
6.7	 Subdodávatelia predávajúceho musia spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o 
verejnom obstarávaní a je potrebné, aby u nich neexistovali dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. 
a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 
alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ 
plniť. 
 Predávajúci  je povinný na vyzvanie kupujúceho  do 10 kalendárnych dní preukázať splnenie 
podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 
 
 

Čl. VII.   Zmluvné pokuty 
 
7.1  V prípade, ak sa predávajúci omešká s dodávkou tovaru oproti dohodnutému termínu, môže 
si kupujúci uplatniť u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny 
nedodaného tovaru za každý deň omeškania.  
 



	
	

7.2 Ak predávajúci neodstráni vady v lehote stanovenej podľa zmluvy,  môže si kupujúci 
uplatniť u predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru, alebo časti 
tovaru za každú vadu a každý deň omeškania.  
 
7.3 Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany 
kupujúceho. 
 
7.5 Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar najneskôr do jedného  týždňa od písomnej výzvy zo 
strany predávajúceho. V prípade ak odmietne kupujúci prevziať už vyrobený  tovar, má právo 
predávajúci fakturovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20% z ceny  tovaru. 
 
7.6 Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci umiestnil na tovar informáciu s kontaktnými údajmi 
predávajúceho. 

7.7 V prípade porušenia povinností kupujúceho sa za podstatné porušenie tejto zmluvy 
kupujúcim považuje:  

- odstúpenie od zmluvy po objednaní  tovaru 
- odmietnutie prevzatia už vyrobeného tovaru  
- omeškanie s úhradou faktúry za dodaný  tovar viac ako 2 týždne 

po uplynutí času plnenia peňažného záväzku podľa bodu 3.8 tejto zmluvy 
- nevyužívanie servisných služieb v dobe záruky tovarov predávajúceho. 

 
 

Čl. VIII.  Zánik zmluvného vzťahu 
 
Zmluvný vzťah zaniká: 
 
8.1  Odstúpením od zmluvy kupujúcim v prípade, ak kupujúcemu nebude poskytnutý nenávratný 
finančný príspevok na základe  žiadosti  o NFP v rámci  OP  –  Program rozvoja vidieka 2014- 2020, 
Výzva č. 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných 
služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. 
 
 
8.2 Odstúpením od zmluvy v prípadoch ustanovených zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným 
zákonníkom v znení neskorších predpisov alebo iným zákonom   písomnou obojstranne 
podpísanou dohodou zmluvných strán. 
 
8.3  V prípade porušenia povinností predávajúceho sa za podstatné porušenie tejto zmluvy 
predávajúcim sa považuje:  
- zrieknutie sa alebo odmietnutie plnenia predávajúcim,  
- omeškanie s dodaním oproti dohodnutému termínu plnenia o viac ako 15 dní,  
- nedodržanie dohodnutého termínu na odstránenie vád tovaru,  
- dodanie vadného plnenia.  
- neodovzdanie dokladov, príp. odovzdanie len niektorých dokladov.  
 

Čl. IX. Záverečné ustanovenia 
 
9.1 Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky 
(ďalej len „SR“).  
 



	
	

9.2 Predávajúci umožní Európskej komisii, Európskemu úradu boja proti podvodom a 
Európskemu dvoru audítorov, aby prostredníctvom kontroly dokumentov na mieste preverili 
realizáciu plnenia zmluvy, a aby v prípade potreby na základe podporných dokumentov 
vykonali úplnú kontrolu účtovnej uzávierky, účtovných dokladov, a všetkých ostatných 
dokumentov vzťahujúcich sa na financovanie plnenia zmluvy. 
 
9.3 Predávajúci sa zaväzuje pri plnení zmluvy dodržiavať platné a účinné všeobecne záväzné 
právne predpisy Slovenskej republiky, ako aj právne akty Európskej únie v oblasti fondov 
Európskej únie a primerane v rozsahu vzťahujúcom sa na predávajúceho, aj rešpektovať ostatné 
pravidlá vydané na ich základe (napr. Systém finančného riadenia Štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu, Systém riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a pod.).  
 
9.4 Predávajúci  berie na vedomie a súhlasí s oprávnením kupujúceho a oprávnených orgánov 
v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie vykonávať kontrolu 
a/alebo audit u predávajúceho, umožniť vstup do kontrolovaných objektov oprávnenej osobe 
kupujúceho a ostatným orgánom kontroly a auditu (najmä riadiaci orgán, sprostredkovateľský 
orgán pod riadiacim orgánom, certifikačný orgán, orgán auditu), poskytnúť vyžiadanú 
dokumentáciu od predávajúceho, zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb zo strany 
predávajúceho, prijatie nápravných opatrení a definovanie termínov na odstránenie zistených 
nedostatkov. 
 
9.5 Oprávnené osoby sú najmä: 

a/ Poskytovateľ NFP  a ním poverené osoby, 
b/ Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 
c/ Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný 
orgán a nimi poverené osoby, 
d/ Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e/ Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f/ Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a ES. 
 

9.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 
ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.  
 
9.7 Predávajúci je v prípade splnenia podmienok uvedených v ust. § 2 registri partnerov 
verejného sektora povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní 
a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri  partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov), 
najmä 

- prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v 
registri partnerov verejného sektora, 



	
	

- zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa 
a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované 
plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy, 

- oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje 
o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona 
o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa 
na plnení predmetu zmluvy, 

- zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali 
od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový 
subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. 
vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. 

V prípade porušenia povinností predávajúceho týkajúcich sa subdodávateľov a ich 
zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má 
právo:  
- odstúpiť od zmluvy 
- má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty diela za každé porušenie 
povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).  

 
 
9.8 Predávajúci sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude 
potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade 
zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie 
predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC). V prípade, že predávajúci realizuje predmetnú 
zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa predávajúci zaväzuje, že požiadavku na 
uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 
2014-2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len 
„MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude 
sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 
(http://www.minv.sk/?atlas_2013). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa 
jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o 
prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď. 
 
9.9  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory, vyplývajúce z plnenia zmluvy, budú riešiť 
predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade ak nedôjde k dohode,  zmluvná 
strana môže uplatniť svoje práva vyplývajúce jej z tejto zmluvy na vecne a miestne príslušnom 
súde v SR.  
 
9.10 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. 
 
9.11 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.  Účinnosť 
tejto zmluvy je podmienená potvrdením správnosti vykonania verejného obstarávania 
sprostredkovateľským orgánom podľa zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného 
príspevku. 
 



	
	

9.12 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne formou dodatkov ku zmluve. 
 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
 
Príloha č. 1 – Cena dodávaného predmetu zákazky a jej položky a podrobný technický opis v 
listinnej podobe  
 
 
 
 
 
Hucín  ........................... 
 
Kupujúci:                                                                              Predávajúci: 
 
 
 
 
 
................................................        ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

Príloha č. 3 
 
 

Návrh na plnenie kritérií  
Návrh na plnenie kritérií k zákazke: „Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu 
kamerovým systémom v obci Hucín“ 
 
Cena v EUR bez DPH:   
% sadzba DPH v EUR:  
Cena v EUR s DPH:  
 
 
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH :  
 
 
 
 
 
Miesto:...........................................                                      Dátum: ...........................................  
 
 
 
 
 
...................................................................................................  
Štatutárny zástupca uchádzača: 
 
 
 

 


