
 

  

  
                    Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 
 

 
 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

 „Dodávka hygienických potrieb a dávkovacích zariadení“ 
 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov: Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Sídlo:   Mierová ul.21 
PSČ :   827 05 Bratislava 
Mesto/obec: Bratislava 
Štát : Slovenská republika 
IČO: 603 155 
Telefón: +421 2 48 28 4222 
Kontaktná osoba: Ing. Zdenek Císar 
e-mail: zdenek.cisar@ruzinov.sk 
 
Kontaktná osoba vo verejnom obstarávaní:  
Mgr. Beáta Šimorová, JUDr. Andrea Korcová tel.: 02/48 284 405  
e-mail: beata.simorova@ruzinov.sk ; andrea.korcova@ruzinov.sk ; 

 
2) Názov predmetu zákazky: 

„Dodávka hygienických potrieb a dávkovacích zariadení“ 
 

3) Miesto a termín dodania: 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava 
Termín dodania od 01.01.2020 do 31.12.2022 t.j. 36 mesiacov od účinnosti Zmluvy 

 
 

4) Opis predmetu zákazky: 
Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): 
33770000-8 Papierové hygienické výrobky 
39832000-3  Čistiace prostriedky na riad 
33711900-6  Mydlo 
33760000-5  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky 
42968000-9 Dávkovače 
42968200-1 Sanitárne (hygienické) dávkovacie stroje 
42968300-2 Systém dávkovačov toaletného papiera v rolke 
 

 
Dodávka hygienických potrieb a dávkovacích zariadení podľa opisu predmetu zákazky 
v bode 4.1. Demontáž jestvujúcich a montáž nových zásobníkov. 

 
   4.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Špecifikácia: 
      
 4.1.1.   Dvojvrstvový toaletný papier, recyklovaný, šírka 9,6 – 10 cm, (gramáž  2 x 

20-23 g/m²), predpokladaný mesačný odber 96 kg 
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4.1.2. Jednovrstvový papierový uterák, recyklovaný, šírka 190 – 210 cm, hmotnosť 
1,6 kg (gramáž 1 x 38 –  44g /m²), predpokladaný mesačný odber 63,80 kg 

 
4.1.3. Mydlo 500 ml (dodávané v kartušiach) – predpokladaný mesačný počet dávok 

20 000 
 
4.1.4. Prostriedok na umývanie riadu – predpokladaný mesačný odber 6 000 ml 
 
4.1.5 Predmetom zákazky je aj dodávka dávkovacích zariadení: 
Dávkovač uterákov v rolke biely plast  - 13 ks,    
Dávkovač mydla kovový alebo plastový biely  - 14 ks,    
Dávkovač toaletného papiera kovový alebo plastový biely: 
- 25 ks priemer rolky 26 cm,     
- 6 ks priemer rolky 19 cm,  

 

5) Predpokladaná hodnota zákazky 

do 19 100,- EUR bez DPH t. j.  22 920,- EUR s DPH na 36 mesiacov 

 

6) Rozsah predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

 

7) Rozdelenie predmetu zákazky: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti. 
 

8) Možnosť predloženia variantných riešení: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom predložiť variantné riešenia ponuky. 

 
9) Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: 

Nie je potrebná 
 

10) Podmienky účasti - požadované doklady odbornej spôsobilosti: 

1.  
Doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky (napr. Výpis z 
obchodného registra, Živnostenský list, Potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o 
zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov). 

2. 

Zoznam dodaných tovarov a poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného 
charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky odo dňa vyhlásenia 
verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je 
referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto 
zákona,  

3.  Podpísaný návrh Zmluvy, ktorá je prílohou č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk 

4.  
Návrh na plnenie kritéria - vyplnená príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk 
podpísaná osobou oprávnenou konať za uchádzača 

  
Podmienkou vyhodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých 
požadovaných dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti.   
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti 
využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V 
takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení 
zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej 
vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a 
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú 
spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje 
kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. 
 

 
 



11)  Podmienky predkladania ponúk 
11.1 Požadujeme predloženie ponuky písomne elektronicky prostredníctvom systému 

ERANET dostupnom na URL adrese https://ruzinov.eranet.sk v súlade s 
požiadavkami v tejto výzve pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu 
ponuku. Pre predloženie ponuky sa musí uchádzač zaregistrovať na 
adrese https://ruzinov.eranet.sk. Registrácia je pre uchádzačov bezplatná. 

11.2 Ponuka musí byť predložená elektronicky. Ponuka musí byť vyhotovená a 
predložená v elektronickej podobe vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie 
jej obsah. 

11.3 Ponuka predkladaná elektronicky obsahuje len jednu časť – elektronickú obálku. 
11.4 Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne 

vyhotovené v elektronickej forme, ale v listinnej, sa prostredníctvom systému 
ERANET predkladajú zoskenované. 

11.5 Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne 
vyhotovené v elektronickej forme sa prostredníctvom systému ERANET 
predkladajú v pôvodnej elektronickej podobe. 

11.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o originálne 
vyhotovenie dokumentov a dokladov, ktoré predložil uchádzač vo svojej ponuke v 
zoskenovanej podobe v nasledujúcich prípadoch: uchádzač sa stane úspešným v 
tomto verejnom obstarávaní; verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o 
pravosti takto vyhotovených dokladov a dokumentov. 

11.7 Ponuky nie je možné predkladať po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.  
11.8 Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej 

ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky). 
 

 
12) Jazyk ponuky 

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa 
predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom 
jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí 
pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí 
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.  

 
13) Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 12. 12. 2019, do 10:00 hod. 

  
14) Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2019        

 
15) Otváranie a vyhodnocovanie ponúk: 
15.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 12. 12. 2019 o 10:10 hod. v miestnosti č. 208 

na adrese uvedenej v bode 1. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní 
ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie 
ponúk. Komisia zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých 
uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií. Na otváraní ponúk môže byt uchádzač 
zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, 
alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na zastupovanie. 

15.2 Ak hodnotiteľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo 
dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, prostredníctvom komunikačného rozhrania 
systému ERANET požiada o vysvetlenie ponuky. Uchádzač musí písomné  
vysvetlenie ponuky na základe požiadavky hodnotiteľa doručiť verejnému 
obstarávateľovi prostredníctvom určenej komunikácie v systému ERANET. 

15.3 Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, 
uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET 
oznámené vylúčenie. 

15.4 Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET 
požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z 
predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky 
účasti. Uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 
verejnému obstarávateľovi taktiež cez komunikačné rozhranie systému ERANET. 



15.5 Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET 
požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie 
dôkazov. 

15.6 Verejný obstarávateľ bezodkladne prostredníctvom komunikačného rozhrania 
systému ERANET upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu.  

15.7 Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania 
systému ERANET bezodkladne zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma 
a neúspešným uchádzačom jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka 
neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá 

 
 

16) Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
16.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 

uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  
16.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom                                  
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a 
ostatnými platnými predpismi.  

16.3 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné 
miesta, podľa matematických pravidiel. 

16.4 Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa.  

16.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponukovú cenu uvedie v zložení:  

- jednotková cena v EUR bez DPH 
- cena za mesiac v EUR bez DPH 
- cena v EUR bez DPH 
- sadzba DPH a výška DPH 
- cena celkom v EUR s DPH 

16.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu 
a jej prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Navrhovaná cena musí 
byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude 
úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny 
z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností. Cena musí obsahovať všetky náklady 
spojené s prácami na zákazke (zhotovenie, doprava, dodávka, demontáž, montáž 
a pod.)    

16.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

16.8 V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy 
stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny 
za predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

16.9 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, 
ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené 
uchádzačom musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný 
zisk. 

 
17) Kritériá na hodnotenie ponúk 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je Najnižšia cena v EUR vrátane DPH za celý 
predmet zákazky. 
 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za 
dodanie predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky. 

 
18) Elektronická aukcia: Nie 

 
 
 
 



 
19) Podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného 
obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 
30 dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.  
 

20) Navrhovaný spôsob vzniku záväzku: 
Zmluva o dodávke dávkovačov a hygienických náplní do dávkovačov podľa § 409 a 
nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako   
„Obchodný zákonník“, v príslušnom gramatickom tvare), a zákona č. 343/2015 Z. z.   
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

 
   21)  Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných    
dôvodov:  

- nebude predložená ani jedna ponuka,  
-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  
-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym 

požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,  
-  ak ponuky presiahnu rozpočet verejného obstarávateľa, 
-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

.  
  
 
Dátum: 02. 12. 2019 

 
 

......................................................... 
     Ing. Martin Chren 
               starosta 
v zast.: Mgr. Pavol Balžanka  

                              prednosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prílohy: 
1. Návrh na plnenie kritérií 
2. Návrh zmluvy 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 



Príloha č. 1 
 

Návrh na plnenie kritérií 
 

              Verejný obstarávateľ: 
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Mierová ul.21 
827 05 Bratislava 

 
Názov predmetu zákazky: 
      Dodávka hygienických potrieb a dávkovacích zariadení 

. 
Údaje o uchádzačovi: 

Obchodné meno: 
adresa alebo sídlo uchádzača: 
IČO: 
Meno štatutárneho zástupcu: 
 

Spotrebný materiál 
 

materiál 
gramáž 

Cena za 1 
kg 

Predpokladaný 
mesačný 

odber 

Cena za 
predpokladaný 

mesačný 
odber v EUR 

bez DPH 

Cena dodávok 
za 36 mesiacov 
v EUR bez DPH 

Cena dodávok za 
36 mesiacov v 

EUR s DPH 

v g/m2 € bez DPH 

Toaletný papier 2  vr. -
recyklovaný 

2 x 20-
23g/m2 

 96,00  kg    

Papierový uterák 1 vr. 
recyklovaný 

1 x 38-44 
g/m2 

 63,80  kg    

materiál 
množstvo 

Cena za 1 
dávku 

 
Počet dávok       

v ml € bez DPH  

Mydlo 500  20 000     

Prostriedok na umývanie riadu 1000  6000 ml    

Dávkovače ks 
Cena za ks 

bez DPH 
Cena spolu 

v EUR bez DPH 
  

Cena spolu v EUR 
s DPH 

Dávkovač uterákov v rolke biely 
plast    

13 ks      

Dávkovač mydla kovový alebo 
plastový biely   

14 ks      

Dávkovač toaletného papiera 
kovový alebo plastový biely: 
- priemer rolky 26 cm,     

25 ks      

Dávkovač toaletného papiera 
kovový alebo plastový biely: 
priemer rolky 19 cm, 

6 ks      

SPOLU za celý predmet 
zákazky 

x x x    

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

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, 
pečiatka 

 
 



 
 

Príloha č. 2 
Návrh  

 
Zmluvy o dodávke dávkovačov a hygienických náplní do dávkovačov  

(ďalej v texte ako „Zmluva“) 
 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej v texte ako „Obchodný zákonník“, v príslušnom gramatickom 
tvare), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) medzi týmito zmluvnými stranami 
 
I.  

Zmluvné strany: 
 

Kupujúci: Mestská časť Bratislava- Ružinov 
                       Mierová 21, 827 05  Bratislava 

Zastúpený: Ing. Martin Chren - starosta 
IČO:  00 603 155 
DIČ:  2020699516 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava  
číslo účtu:  4029062/0200 
kupujúci nie je platcom DPH 

 
(ďalej v texte ako „kupujúci“) 

 
 

Predávajúci:  
Názov :   
                       ulica, číslo:         
                       PSČ, obec:       
                       Zastúpený:    

IČO:                
DIČ :                
Zapísaný :        

                       reg. č.:               
Bankové spojenie:    

                       Číslo účtu:    
     
(ďalej v texte ako „predávajúci“) 
 

II. 
Preambula 

 
1.  Kupujúci  na obstaranie  predmetu  tejto  zmluvy použil postup verejného obstarávania - 

zadávanie 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 
„zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky s názvom „Dodávka 
hygienických potrieb a dávkovacích zariadení“,  ktorého víťazom sa stal predávajúci. 

 
2.  Táto  zmluva  je  uzavretá  podľa  ustanovení   § 409 a  nasl.   Obchodného  zákonníka  

v znení neskorších predpisov. 
 

III. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je jednorazové dodanie dávkovačov a pravidelné mesačné 
dodávky hygienických náplní do týchto dávkovačov, prostriedku  na umývanie riadu a to v 
špecifikácii a v rozsahu podľa bodu 4 (v objeme – predpokladaný mesačný odber) podľa  



„Výzvy na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 
o verejnom obstarávaní“ pre Mestskú časť Bratislava – Ružinov,  
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy [ďalej aj ako „Predmet zmluvy“ alebo „Tovar“), je 
predložená cenová ponuka na základe Návrhu na plnenie Kritérii . Tým nie je dotknutá 
možnosť zmeniť rozsah mesačného odberu podľa požiadaviek kupujúceho v súlade s ust. čl. 
V. bod 3. tejto zmluvy.  

 
IV. 

Dodacie podmienky 
1. Predávajúci  sa  zaväzuje dodať kupujúcemu dávkovače najneskôr do .................... 

Pravidelné mesačné dodávky hygienických náplní do dávkovačov sa predávajúci 
zaväzuje kupujúcemu dodávať každý mesiac, a to najneskôr do tretieho pracovného dňa 
príslušného kalendárneho mesiaca.  

2.   Miestom plnenia tejto zmluvy je: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Ružinov, adresa: 
Mierová 21 ,827 05 Bratislava. 

3.  Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri plnení jeho 
povinností podľa tejto zmluvy. 

4.   Spolu s  dodaným tovarom budú kupujúcemu odovzdané nasledovné  doklady: daňový 
doklad (faktúra) a dodacie listy. 

5. Prevzatie tovaru potvrdí kupujúci vlastnoručným podpisom oprávnenej osoby na 
Dodacom liste. 

6. Dodací list sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z toho jeden pre predávajúceho a jeden 
pre kupujúceho. 

 
V. 

Kúpna cena 
1.   Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu vo výške podľa cenovej 

ponuky – Návrh na plnenie Kritérií. Kúpna cena ako zmluvná cena bola stanovená ako 
výsledok verejného obstarávania, t. j. je vysúťaženou kúpnou cenou (vrátane 
jednotlivých jednotkových kúpnych cien).   

2.  Dohodnutá kúpna cena na dodanie tovaru špecifikovaného v cenovej ponuke je 
dohodnutá ako konečná a záväzná počas platnosti tejto zmluvy, pričom sú v nej 
zahrnuté všetky náklady spojené s výrobou, distribúciou a vyložením tovaru v mieste 
plnenia. Ku kúpnej cene je predávajúci ako platca DPH povinný pripočítať DPH podľa 
aktuálnej sadzby v zmysle osobitného predpisu, ktorý upravuje sadzbu DPH. 

3.    Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je oprávnený najneskôr 10 pracovných dní pred 
termínom pravidelného mesačného dodania tovaru (čl. IV. bod 1. tejto zmluvy) písomne 
(aj formou zaslaného mailu na adresu ...............) požiadať predávajúceho o dodanie 
menšieho alebo väčšieho množstva tovaru (požadovať tovar v inom rozsahu), ako je 
uvedené v cenovej ponuke, t. j. požadovať od predávajúceho dodanie iného množstva 
tovaru, ako je predpokladané množstvo mesačného odberu uvedené v cenovej ponuke, 
a to za vysúťaženú jednotkovú kúpnu cenu a bez akéhokoľvek sankčného postihu voči 
kupujúcemu. V tomto prípade je predávajúci povinný dodať tovar v požadovanom 
objeme. V prípade, ak v nasledujúcom kalendárnom mesiaci nepožiada kupujúci 
písomne predávajúceho o ďalšiu zmenu objemu tovaru, platí, že predávajúci je povinný 
dodať tovar v predpokladanom mesačnom odbere, tak ako je uvedené v cenovej 
ponuke.      

4.    Kúpna  cena  je  splatná  na základe daňových  dokladov  (faktúr), ktoré je povinný 
vyhotoviť  predávajúci. Predávajúci je povinný kupujúcemu doručiť faktúru súčasne 
s dodaným tovarom podľa tejto zmluvy. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového 
dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúr musia byť dodacie listy. Splatnosť faktúry 
je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady 
považuje deň pripísania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet 
predávajúceho.  

5.  Miestom pre doručovanie faktúry spolu s dodacím listom v písomnej forme je adresa 
kupujúceho uvedená v záhlaví tejto zmluvy. Predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu 
faktúru s dodacím listom v dvoch vyhotoveniach. Predávajúcim predložená faktúra 
k úhrade musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti: 
Faktúra musí obsahovať najmä: 
1.1. názov tovaru, 



1.2. deň dodania, 
1.3. predmet úhrady, 
1.4. IČO predávajúceho, obchodné meno predávajúceho, DIČ predávajúceho, IČDPH 

predávajúceho, 
1.5. identifikáciu zmluvy (prípadne dodatku k zmluve), 
1.6. čiastku k úhrade, 
1.7. DPH, 
1.8. splatnosť faktúry. 

6. Ak faktúra predložená predávajúcim nespĺňa zákonné podmienky v zmysle osobitného 
predpisu resp. podmienky dohodnuté touto zmluvou, je kupujúci oprávnený faktúru vrátiť   
predávajúcemu na prepracovanie. V takomto prípade nie je kupujúci v omeškaní so 
zaplatením kúpnej ceny predávajúcemu. To isté platí, aj v prípade, ak nebol spolu 
s faktúrou predložený dodací list, alebo je vo faktúre uvedená iná, ako dohodnutá doba 
jej splatnosti.  

 
VI. 

Možnosť a spôsob úpravy ceny 

1. Cenu  za dodaný tovar  je  možné zmeniť len v prípade, ak dôjde k zmene právneho 
predpisu upravujúceho sadzbu DPH.     

 
VII. 

Možnosť odmietnuť prebratie tovaru 
1.  Kupujúci  si  vyhradzuje právo  odmietnuť  prevziať tovar z dôvodu nedodržania akosti,      

štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné strany        
nedohodnú inak. 

 
VIII. 

                                                 Práva a povinnosti zmluvných strán 
1.  Predávajúci je povinný : 

- dodať predmet kúpy kupujúcemu v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom 
stave a v dohodnutej kvalite kupujúcemu, čo kupujúci potvrdí podpísaním dodacieho 
listu, 

- počas platnosti tejto zmluvy bezodplatne zabezpečiť výmenu poškodených alebo 
nefunkčných dávkovačov, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ho na to kupujúci 
vyzve.  

2.  Kupujúci je povinný: 
- v dohodnutom termíne a čase prevziať objednaný tovar. Vykonať kontrolu dodaného 

tovaru, reklamáciu môže kupujúci uplatniť do termínu stanoveného zákonom.   
3.  Kupujúci je povinný uhradiť faktúry v dohodnutých lehotách a v správnej výške. 
 

IX. 
Zmluvné pokuty 

1.   Pre  prípad  nedodržania  podmienok  tejto zmluvy  dohodli  zmluvné  strany  nasledovné       
zmluvné pokuty: 
a) Predávajúci je povinný pre prípad omeškania s dodaním predmetu kúpy zaplatiť 

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % hodnoty predmetu kúpy za každý jeden 
začatý deň omeškania. To platí aj v prípade porušenia povinnosti vymeniť nefunkčný 
alebo poškodený dávkovač. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho 
na prípadnú náhradu škody. 

b) Kupujúci je povinný pre prípad omeškania so zaplatením kúpnej ceny zaplatiť 
predávajúcemu  zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z nezaplatenej ceny za každý 
jeden deň omeškania. 
 

 
X. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 
1.  Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy dňom prevzatia tovaru. 
 
 
 



XI. 
                                                 Zodpovednosť za vady a záruka 
1.   Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka  v dĺžke podľa príslušnej akostnej normy. 

 
XII. 

Odstúpenie od zmluvy, doručovanie písomností 
 

1. Predávajúci a kupujúci berú na vedomie, že od tejto zmluvy možno písomne odstúpiť 
v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 

2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy najmä v prípadoch: 

3.1. ak predávajúci bude v omeškaní s dodaním tovaru, o viac ako tri pracovné dni, 
3.2. ak súd rozhodol o začatí  konkurzného konania týkajúceho sa predávajúceho ako 

dlžníka, 
3.3. ak predávajúci vstúpil do likvidácie, 
3.4. ak je voči predávajúcemu ako povinnému vedené exekučné konanie, 
3.5. ak predávajúci odmietne dodať tovar spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. 

4. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak kupujúci odmietne bez udania dôvodu 
tovar prevziať. Musí však vopred písomne vyzvať kupujúceho a určiť mu dodatočne 
primeranú lehotu na prevzatie tovaru podľa zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade 
neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. 

5. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy 
a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „Písomnosti“) musia byť 
urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú pokiaľ v tejto zmluve nie je 
uvedené inak za nasledovných podmienok: 

 
a) v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej prijímať 

písomnosti za túto zmluvnú stranu  a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo 
kópii doručovanej Písomnosti, prípadne potvrdením prevzatia pečiatkou z podateľne 
a podpisom preberajúcej osoby alebo odmietnutím prevzatia Písomnosti takou 
osobou; 

 
b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo iného 

doručovateľa doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky 
odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú 
stranu  a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôr však uplynutím desiatich 
(10) dní odo dňa odoslania, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia. 

 
XIII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
1. Zmluvné  strany  sa  dohodli  na tom, že záväzkový vzťah,  založený touto zmluvou  sa  

riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi predpismi 
v platnom znení.   

 

2. Obsah tejto zmluvy sú oprávnené zmluvné strany meniť výlučne písomnou formou 
prostredníctvom očíslovaných dodatkov podpísaných predávajúcim a kupujúcim, ktoré 
budú tvoriť pevnú a neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania predávajúcim a kupujúcim. Zmluva je 
účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že túto zmluvu uzatvárajú na dobu určitú, a to 36 
kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

5. Každá zmluvná strana je oprávnená túto zmluvu písomne vypovedať, a to bez udania 
dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri pre kupujúceho a dva 
pre predávajúceho. 



7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka, ktorej obsahom je presná 
špecifikácia tovaru, čo do rozsahu, akosti, pôvodu a ďalších súvisiacich vlastností 
s uvedením jednotlivých jednotkových cien.   

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu podrobne prečítali, s jej obsahom  
s vylúčením akejkoľvek formy tiesne súhlasia a na znak súhlasu ju prostredníctvom osôb 
konajúcich v ich mene slobodne a vážne podpisujú. 

 
 
 
 
V  ...................., dňa: ......................                       V Bratislave, dňa: .............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   –––––––––––––––––––––––––––                   –––––––––––––––––––––––––––––                                                                       
  Ing. Martin Chren   
         starosta                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
Cenová ponuka uchádzača – Návrh plnenia Kritérii 


