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Výzva na predloženie ponuky 
 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 
Obec Boťany, Kvetná 243/1, 076 43 Boťany, IČO: 00331350, ako verejný obstarávateľ, Vás žiadam o 
predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: 
  

„Nákup kuchynského vybavenia - vnútorného vybavenia do MŠ v Boťanoch“ 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 117 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZVO”): 
 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Boťany 

Sídlo: Kvetná 243/1, 076 43 Boťany 

Štatutárny zástupca: Dionýz Szabó - starosta 

IČO: 00331350 

DIČ: 2020730382 

IČ DPH: - - - 

Tel.: 0908/ 978 995; 056/ 635 01 16 

Fax: - - - 

E-mail: obecbotany@gmail.com 

Internetová stránka: www.obecbotany.sk 

 
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 
 
Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2020 do 12:00 hod. 

 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v 2-och papierových vyhotoveniach, doručená spolu 
so všetkými povinnými prílohami, v zalepenej obálke alebo ponuka zaslaná elektronickou 
komunikáciou na adresu: bjbussinesshouse@gmail.com. 

 
Dokumenty, ktoré vyhotovuje uchádzač, musia byť podpísané ním, alebo osobou oprávnenou konať 
v mene uchádzača. 

 
Ponuka, ktorá sa predkladá v tlačenej forme, musí jej obal obsahovať nasledovné údaje: 

a) adresu uvedenú v bode 1, 
b) adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania) 
c) označenie “Verejné obstarávanie - neotvárať”, 
d) označenie heslom verejnej súťaže: Nákup kuchynského vybavenia do MŠ v Boťanoch 

 
Ponuka, ktorá sa predkladá elektronickou komunikáciou, musí obsahovať: 

a) e-mail adresa pre doručenie: bjbussinesshouse@gmail.com 
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3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 
 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 
 
Meno a priezvisko: PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík 
Poštová adresa: B & J Bussiness house, s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica 
GSM: 0905/ 866 712 
E-mail: bjbussinesshouse@gmail.com 
 
4. Predmet obstarávania: 
 
Predmet zákazky:  
Nákup kuchynského vybavenia - vnútorného vybavenia do MŠ v Boťanoch 

 
Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií - Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný slovník: 39141000-2 (Kuchynský nábytok a vybavenie), 39220000-0 (Kuchynské zariadenie, 
domáce potreby a potreby pre domáce hospodárstvo a dodávky pre stravovacie zariadenia) 
 
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 
Kúpna zmluva uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších 
predpisov 
 
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
Predmetom zákazky je obstaranie kuchynského vybavenia pre novobudovanú materskú školu v obci 
Boťany. Súčasťou obstarania je okrem nákupu aj doprava na miesto dodania, inštalácia a uvedenie do 
prevádzky, odskúšanie a odovzdanie dokladov potrebných na užívanie v štruktúre: 
 

Názov tovaru Detailný popsi Množstvo 

Chladiaca skriňa  objem: 400 l 

 chladenie: ventilované 

 dvere: plné 

 vonkajšie prevedenie: nerezová 

 vnútorné prevedenie: biela 

 prev. teplota: 0/+10°C 

 elektronická riadiaca jednotka 

 chladivo: R134a 

 zámok 

 základné príslušenstvo: 4 x rošt 
600x600x1850mm 

 0,18 kW 

 230 V 

2 

Pracovný stôl s 2 policami  pracovné dosky pracovných stolov AISI 
304, 0,8 mm, K320 

 nohy stolov AISI 441/304, profil 40 x 40, 
1,25 mm, K320 

 základná výška stola 850 mm / 900 mm 

 hrúbka pracovnej dosky 40 mm 

 presah pracovnej dosky 
spredu/zozadu/bocný: 20/20/10 

 vrchné dosky stolov vystužené 1x LDTD 
doskou 18mm 

 výška zadného lemu 40 mm 

 možnosÍ nastavenia výšky noh +35mm 

 umývacie stoly bez otvorov na batérie 

2 
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 spodná polica vo výške 190mm 

 rozmery: 1000x700x900mm 

Pracovný stôl so zásuvkami a policou, 
krytovaný 

 pracovné dosky pracovných stolov AISI 
304, 0,8 mm, K320 

 nohy stolov AISI 441/304, profil 40 x 40, 
1,25 mm, K320 

 základná výška stola 850 mm / 900 mm 

 hrúbka pracovnej dosky 40 mm 

 presah pracovnej dosky 
spredu/zozadu/bocný: 20/20/10 

 vrchné dosky stolov vystužené 1x LDTD 
doskou 18mm 

 výška zadného lemu 40 mm 

 možnosÍ nastavenia výšky noh +35mm 

 umývacie stoly bez otvorov na batérie 

 spodná polica vo výške 190mm 

 rozmery: 1000x700x900mm 

1 

Zásuvkový blok  opláštenie z troch strán 

 3x zásuvka na GN 1/1 

 rozmery: 450x700x900mm 

2 

Umývací stôl s krytovaním  2 x lisovaný drez 500x400x250 mm 

 krytovaný z 2 strán, polica 

 posuvné dvere 

 pracovné dosky umývacích stolov AISI 
304, 1,00 mm, K320 

 nohy stolov AISI 441/304, profil 40 x 40, 
1,25 mm, K320 

 základná výška stola 850 mm / 900 mm 

 hrúbka pracovnej dosky 40 mm 

 presah pracovnej dosky 
spredu/zozadu/bocný: 20/20/10 

 vrchné dosky stolov vystužené 1x LDTD 
doskou 18mm 

 výška zadného lemu 40 mm 

 možnosÍ nastavenia výšky noh +35mm 

 umývacie stoly bez otvorov na batérie 

 spodná polica vo výške 190mm 

 rozmery: 1500x700x900mm 

1 

Batéria páková color  pripojenie vody 1/2“ 

 spúšťanie pomocou dlhej páky 

1 

Drez lisovaný s policou  pracovné dosky umývacích stolov AISI 
304, 

 1,00 mm, K320 

 nohy stolov AISI 441/304, profil 40 x 40, 
1,25 

 základná výška stola 850 mm / 900 mm 

 hrúbka pracovnej dosky 40 mm 

 presah pracovnej dosky 
spredu/zozadu/bocný: 20/20/10 

 vrchné dosky stolov vystužené 1x LDTD 
doskou 18mm 

 výška zadného lemu 40 mm 

 možnosť nastavenia výšky noh +35mm 

 umývacie stoly bez otvorov na batérie 

 spodná polica vo výške 190mm 

1 
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 rozmery: 1200x700x900mm 

Stojanková sprcha k umývadlu  stojanková sprcha k umývadlu s batériou 
zo stola, s úchytom na stenu, výška min. 
120 cm, ramienko s pákovým uzáverom, 
vyrovnávancia pružina 

 rozmery: 150x200x1100mm 

1 

Príborník s krídlovými dverami  výška 1800 mm, krytovanie 

 maximálne zaÍaženie police 80 kg 

 4 x plná polica s výstuhou, 2 x krídlové 
dvere 

 rozmerty: 1200x600x1800mm 

2 

Regál s plnými policami  výška: 1800mm 

 maximálne zaťaženie police: 80kg 

 4 x plná polica s výstuhou 

 rozmery: 1400 x 600 x 1800mm 

2 

Dvojplášťový plynový kotol  Plynový, nerezový, varný kotol s 
nepriamym kúrením 

 Objem kotla 80 l 

 Priemer kotla je 50 cm 

 Spodok varnej nádoby je z leštenej 
nerezovej ocele 

 Steny kotla sú z nerezovej ocele. 

 Vrchnák z nerezovej ocele s hrúbkou 
15/10 mm 

 Pultové odklápacie veko na 90° s 
prednou rukoväÍou zo žiaruvzdorného 
materiálu 

 Plnenia s horúcou alebo studenou vodou 
cez vodovodný kohútik, ktorý sa 
nachádza na vrchu kotla 

 bezpečnostný vypúšÍací ventil 

 Nepriamy ohrev mimo kotla s 
nízkotlakovou parou generovanou z vody 

 bezpečnostný plynový ventil s 
elektrickým zapaÍovaním na prednom 
paneli. 

 Riadený regulátorom energetického 
teploty 

 LED diódy indikujú správnu cinnosť 
spotrebica 

 bezpečnostný termostat s tlačidlom 
RESET 

 Výškovo nastaviteÍné nerezové nohy sú 
vo výbave 

 Rozmery: 800x730x870mm 17kW 

 230V 

1 

Elektrická sklápacia panvica  objem vane: min. 50 l 

 rozmer dna: 720x430mm(šxh) 

 prevedenie vane/dna: nerez/teplovodná 
zliatina sklápanie: rucné mechanické 

 regulácia teploty: 50-300°C prívod vody 

 rozmery: 800x700x900mm 

 10,5 kW 

 400V 

1 

Plynový horák na elektrickej rúre  Multifunkcný indukcný sporák s 1 
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napúšťacou batériou a s integrovanou 
tepelnou sondou 

 každá indukcná doska spína od 120mm 
veÍkosti varnej nádoby 

 ovládanie pomocou elektronického 
multifunkcného panelu s displejom 

 10 výkonových varných úrovní 

 7 udržiavacích úrovnéí teplôt: 35°C, 
40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C, 90°C 

 hrúbka sklenenej dosky 3,8 mm 

 prac.doska hrúbky 2mm z materiálu AISI 
304 

 okolo celého obvodu pracovnej dosky 
žÍab pre stekanie preteceného varného 
obsahu s odtokom s možnosÍou 
napojenia na odpad 

 nerezové nastsaviteÍné nohy 150mm 

 možnosÍ umiestnenia sporáku na 
stavebný sokel 

 maximálne zaÍaženie jednej dosky 60kg 

 tepelná ochrana varnej dosky 

 tepelná ochrana elektrického priestoru 

 hlavný vypínac priamo na zariadení 

 polica 1300x700x900mm 

 12,5 kW 

 400V 

Rezačka mäsa  produkcia: 160 kg/h 

 priemer rezn. doštičiek: 70 mm telo-
leštený hlin. odliatok 

 prac. casti a násypka - nerez 
demontovateľná hlava základné 
príslušenstvo: 

o miska na produkt 
o tlačný kolík 

 rozmery: 400 x 290 x 510mm 

 0,75 kW 

 230 V 

1 

Univerzálny kuchynský robot  3 rýchlosti práce, robusné tlačidlá 

 nerezová nádoba s objemom 25l 

 3 nástavce: na miešanie, miesenie a 
šľahanie 

 všetky časti, ktoré prichádzajú do 
kontaktu s potravinami sú z nerezu 

 max. cesto do 9 kg 

 rozmery: 510 x 570 x 890 mm 

 1,5kW 

 400V 

1 

Indukčná varná doska so sondou  rozmer varnej dosky: 245x245mm 

 minimálny rozmer nádoby: priemer 
120mm 

 maximálne zaťaženie: 30 kg 

 rýchlosť uvedenia do varu: 10l/20min z 
teploty +25°C 

 nastavenie času až 12 hod pre 
nízkoteplotné dlhodobé varenie 

1 
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 intergrovaná teplotná sonda SOUSVIDE 
- nastavenie teploty 35-95°C po 1°C 

 nastavenie teploty 35-200°C 

 udržiavací mód: 7 hodnôt nastavenia 

 varný mód bez použitia externej sondy - 
10 možností výkonových stupňov 

 programovanie (aj pomocou aplikácie-z 
príplatok) , krokové varenie 
300x522x110mm 

 230V 

 3,5 kW 

Umývačka skla s odpadovým čerpadlom  kapacita: 60,30,24 košov/h 

 cyklus: 60“, 120“, 150“ 

 rozmer koša: 390x390mm(šxh) 

 maximálna vstupná výška: 320mm 

 prevedenie: jednoplášťová 

 dvojplášťové dvere 

 spotreba vody: 1,6 l/cyklus 

 bojler: tlakový 

 horné a dolné rotačné umývacie a 
oplachové ramená 

 elektronické ovládanie 

 zobrazenie umývacích a oplachových 
teplôt na displeji 

 počítadlo umývacich cyklov 

 autodiagnostický systém detekcie závad 
s chybovým hlásením 

 termostop pre garantovanú teplotu 
oplachu podľa HACCP 

 samočistiaci program 

 nastavenie dávkovačov cez ovládací 
panel 

 základné príslušenstvo: 
o 2 x kôš na sklo 
o 1 x kontajner na príbory 
o dávkovač umývacieho 

prostriedku 
o dávkovač oplachového 

prostriedku 
o umývací prostriedok 12kg 
o oplachový prostriedok 10kg 

 nastavenie dávkovačov cez ovládací 
panel 

 súčasť dodania: 
o RM Clean 12 kg 
o RM Rinse 10 kg 

1 

Elektrický varič cestovín  počet vaní: 1ks 

 objem vane: 23 l 

 regulácia teploty: 50-110°C 

 výpusť do podstavby 

 rozmery: 400x700x900mm 

 6 kW 

 400V 

 Kôš k variču cestovín s rozmermi: 
145x290x215mm  

1 
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Nástenný odsávač pár  nástenný odsávač pár s filtrami, 
osvetlením spolu s uškami na zavesenie 

 vyrobené z AISI 304 

 jednopášťové prevedenie, montovaný 

 nerezové odlučovače tuku v rozmere 
400x400x20mm súčasťou 

 výška digestora 450mm 

 výpustná miska na kondenzát 

 rozmery: 1000x900x450mm 

1 

Injekčný konvetomat  kapacita: 6xGN 1/1+1 zásuvka 

 kapacita jedál: 51-150 porcií. 

 hmotnosť: 116 kg 

 VARENIE: horúci vzduch 30- 300°C, 
kombinovaný režim 30-300°C, para 30- 
130°C, regenerácia 

 VYBAVENIE: rýchla tvorba vysoko 
nasýtenej pary, trojité dverové sklo, 
obojsmerný ventilátor (patentovaný tvar), 
pohodlné otváranie dverí, kvalitné 
nerezové materiály, hygienický varný 
priestor na ľahkú údržbu 

 DATA: USB rozhranie 

 SERVIS: HACCP záznamy - okamžitá 
analýza kritických bodov varenia, 
servisný a diagnostický systém 

 rozmery: 933x818x786mm 

 10,9 kW 

 400 V 

1 

Podstavec pod konvektomat  vedenie pre GN 1/1 - dvojradový 

 vyrobené z potravinársky nezávadnej 
chróm- niklovej ocele  STN 17241 

 možnosť nastavenia výšky nôh +45mm. 

 rozmey: 810 x 564 x 750 mm 

1 

Automatický zmäkčovač vody  chronometrické nastavenie času 

 objem: 400 l 

 chladenie: ventilované 

 dvere: plné 

 vonkajšie prevedenie: nerezová 

 vnútorné prevedenie: biela 

 prev. teplota: 0/+10°C 

 elektronická riadiaca jednotka 

 chladivo: R134a 

 zámok 

 základné príslušenstvo: 4 x rošt s 
rozmermi 600x600x1850mm 

 0,18 kW 

 230 V 

1 

Plynová fritéza na podstavbe  počet vaní: 1ks 

 objem vane: 15 l 

 rozmer koša: 280x295x100mm(šxhxv) 

 regulácia teploty: 110-190°C 

 výpusť do podstavby 

 na podstavbe s dverami 

 základné príslušenstvo: 
o veko vane 

1 
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o 1 x koš 

 rozmery: 400x700x900mm 

 12 kW 

Elektrická digitálna váha s displejom  obchodná váha s výpočtom ceny 

 rozhranie RS232 pre pripojenie k 
pokladniciam 

 podsvietený displej pre obsluhu i 
zákazníka 

 nerezová vážiaca miska 230x330 

 váživosť do 30 kg 

 hodnota dielika 10g 

 6 pamäťových kláves PLU 

 zabudovaný akumulátor 

 230V 

 dodanie aj s úradným overením 

1 

Hrniec vysoký s pokrievkou  vhodné na všetky typy sporákov 

 extra pevné, nezohrievajúce sa úchytky 

 s pokrievkou 

 material: nerez 

1 

Hrniec stredný s pokrievkou  vhodné na všetky typy sporákov 

 extra pevné, nezohrievajúce sa úchytky 

 trojité sendvičové dno 

 s pokrievkou 

 material: nerez 

1 

Hrniec vysoký s pokrievkou  objem: 36 l 

 vhodné na všetky typy sporákov 

 extra pevné, nezohrievajúce sa úchytky 

 trojité sendvičové dno 

 s pokrievkou 

 material: nerez 

1 

Kónická misa s úchytmi  priemer: 40cm 

 výška 18,5 cm 

 objem: 14,5 l 

1 

Kónická misa s úchytmi   priemer: 45 cm 

 výška 20 cm 

 objem: 21 l 

1 

Kónická misa s úchytmi  priemer: 50 cm 

 výška 22 cm 

 objem: 28 l 

1 

Škrabka nerezová  škrabka na zemiaky s produkcou: 
100kg/h. 

 hmotnosť jednej náplne: 6kg. 

 materiál: nerez 

 príslušenstvo - lapač šupiek a škrobu 
o priemer: 320mm 
o výška: 270mm 

 rozmery: 570x670x750mm(šxhxv) 

 0,4kW 

 400V 

1 

Umývačka skla a riadu priebežná  kapacita: 60/30/24/6 košov/h 

 cyklus: 60“, 120“, 150“, 600“ 

 rozmer koša: 500x500mm(šxh) 

 maximálna vstupná výška: 450mm 

 prevedenie: jednoplášťová 
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 bojler: tlakový 

 horné a dolné rotačné umývacie a 
oplachové ramená 

 elektronické ovládanie umiestnené na 
hornej kapote 

 zobrazenie umývacích a oplachových 
teplôt na displeji 

 počítadlo umývacích cyklov 

 autodiagnostický systém detekcie závad 
s výpisom chybových hlásení 

 termostop pre garantovanú teplotu 
oplachu podľa HACCP 

 samočistiaci program 

 filtre nečistôt vo vani 

 nastavenie dávkovačov cez ovládací 
panel 

 základné príslušenstvo: 
o kôš na taniere 
o kôš na poháre 
o kontajner na príbory 
o dávkovač umývacieho 

prostriedku 
o dávkovač oplachového 

prostriedku 
o umývací prostriedok 12kg 
o oplachový prostriedok 10kg 

 
V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 
patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť 
ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto 
podmienok: 
 
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre, 
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu k návrhu Zmluvy „Zoznam ponúkaných 

ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka 
ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, typové označenie a technické parametre 
ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky 
posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k 
tomu, ktorý bol požadovaný podľa súťažných podkladov. 

 
7. Predpokladaná hodnota zákazky:  
Cena je: 42.297,60 EUR bez DPH (50.757,12 EUR s DPH) 
 
8. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Obec Boťany, Kvetná 243/1, 076 43 Boťany, resp. tovar bude uskladnený na obecnom úrade Boťany 
 

Miesto inštalácie (umiestnenia) predmetu zákazky:  
Obec Boťany, Kvetná 243/1, 076 43 Boťany, resp. novovybudovaná materská škola v obci Boťany 
 
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 
Na dobu určitú, t.j. od dňa účinnosti Kúpnej zmluvy do 3 mesiacov. 

 
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: 
Verejný obstarávateľ vykoná výber najvhodnejšieho dodávateľa prostredníctvom Výzvy na 
predkladanie ponúk, ktorá bude zaslaná potencionálnym uchádzačom elektronickou komunikáciou, v 
lehote na predkladanie ponúk do 19.06.2020 do 12:00 hod. 
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11. Financovanie predmetu zákazky:  
Predmet zákazky bude financovaný: zo štrukturálnych fondov, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov 
verejného obstarávateľa. 
Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: áno - Operačný program Ľudské 
zdroje, Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie 
zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach 
Financovanie sa bude vykonávať formou bezhotovostného platobného styku na základe daňových 
dokladov so splatnosťou 30 dní. 
Verejný obstarávateľ prehlasuje, že nie je platcom DPH. 
 
12. Lehota na predloženie ponuky:  
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme v 2-och papierových vyhotoveniach, doručená spolu 
so všetkými povinnými prílohami, v zalepenej obálke alebo ponuka zaslaná elektronickou 
komunikáciou na adresu: bjbussinesshouse@gmail.com. 
 
Dokumenty, ktoré vyhotovuje uchádzač, musia byť podpísané ním, alebo osobou oprávnenou konať 
v mene uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom skupiny, 
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny s doložením originálneho, 
alebo úradne overeného splnomocnenia oprávnenej osoby konať v mene spoločnosti/ uchádzača/ 
člena skupiny, s uvedením rozsahu úkonov, na ktoré je táto osoba splnomocnená. 
 
Ponuka, ktorá sa predkladá v tlačenej forme, musí jej obal obsahovať nasledovné údaje: 
a) adresu uvedenú v bode 1, 
b) adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania) 
c) označenie “Verejné obstarávanie - neotvárať”, 
d) označenie heslom verejnej súťaže: Nákup kuchynského vybavenia do MŠ v Boťanoch 
 
Ponuka, ktorá sa predkladá elektronickou komunikáciou, musí obsahovať: 
a) e-mail adresa pre doručenie: bjbussinesshouse@gmail.com 
 
13. Spôsob predloženia ponuky: 

 poštou alebo osobne alebo elektronicky 
 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  
Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

„Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH“ 
 
Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. Ako podklad pre 
jej vyplnenie slúži dokument „Položkový rozpočet hnuteľných vecí“, ktorý tvorí prílohu č. 5 tejto výzvy. 
 
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce: 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý 
predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej 
ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Poradie sa uplatní 
úmerne na ďalších uchádzačov. 
 
15. Pokyny na zostavenie ponuky:  
 
Obsah ponuky:  

a) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) 

b) Doklady splnenia podmienok účasti podľa bodu 15. tejto výzvy uvedené nižšie 
c) Návrh na plnenie kritérií hodnotenia ponúk (príloha č. 1 tejto výzvy) 
d) Vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný Súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha č. 2 

tejto výzvy) 
e) Vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú Kúpnu zmluvu (príloha č. 3 tejto výzvy) 
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f) Vyplnené, podpísané a opečiatkované Čestné vyhlásenie (príloha č. 4 tejto výzvy) 
g) Nacenený a potvrdený Položkový rozpočet hnuteľných vecí (príloha č. 5 tejto výzvy) 

 
Splnenie podmienok účasti - osobné postavenie 
Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní v 
platnom znení:  
 

 § 32, ods. 1, písm. e) - uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu. Preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky  

 § 32, ods. 1, písm. f) - uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. 

  
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 
Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z 
dokladov uvedených vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu 
hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo 
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ príjme aj 
iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. 
 
Splnenie podmienok účasti - finančné a ekonomické postavenie 
Neuplatňuje sa. 

 
Splnenie podmienok účasti - technická alebo odborná spôsobilosť 
 

 § 34, ods. 1, písm. m) - uchádzač predloží prospektový materiál ponúkaných zariadení, pre 
každé požadované zariadenie samostatne, v slovenskom alebo českom jazyku s fotografiou 
tovaru alebo iný doklad obsahujúci fotografie ponúkaného zariadenia spolu s identifikáciou 
technických parametrov tohto zariadenia. Z predloženého materiálu musí byť zrejmý podrobný 
technický opis s údajmi deklarujúcimi požadované min. technické parametre a vlastnosti, s 
uvedením jeho obchodného názvu a typového označenia, ktorým uchádzač preukáže splnenie 
požiadaviek verejného obstarávateľa. 

 
Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač alebo záujemca využiť 
technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii 
na plnenie zmluvy. V takom 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. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou 
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými alebo 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. Túto skutočnosť preukazuje 
záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, 
ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo 
odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. 
Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti musí preukázať splnenie 
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie 
podľa § 40, ods. 6, písm. a) až h) a ods. 7, oprávnenie dodávať tovar vo vzťahu k tej časti predmetu 
zákazky, na ktorú kapacity poskytuje. 
 
16. Otváranie ponúk: 

 Miesto: B & J Bussiness house, s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica 
 

17. Postup pri otváraní ponúk:  
Neuplatňuje sa 
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18. Lehota viazanosti ponúk: 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia 
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom, t.j. najneskôr do 10.06.2021. 
 
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 
 
Meno a priezvisko: PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík 
Poštová adresa: B & J Business house, s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica 
GSM: 0905/ 866 712 
E-mail: bjbussinesshouse@gmail.com 
 
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
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. Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v 
rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa stanovených v tejto výzve a jej prílohách. 
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne 
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 
Kúpna zmluva nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, resp. v relevantnom registri zmlúv. 
 
21. Prílohy: 
1) Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií hodnotenia ponúk 
2) Príloha č. 2: Súhlas so spracovaním osobných údajov 
3) Príloha č. 3: Kúpna zmluva 
4) Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie 
5) Príloha č. 5: Položkový rozpočet hnuteľných vecí 
 
 
 
S úctou,            10.06.2020, ...................................... 

Dátum, podpis, pečiatka 
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Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií hodnotenia 
 

Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk 
 

 
Predmet zákazky: Nákup kuchynského vybavenia - vnútorného vybavenia do MŠ v Boťanoch 
 
 
Údaje o uchádzačovi:  
 
Obchodné meno/názov:  

Sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Právne zastúpený:  

Kontaktná osoba:  

Telefón:  

E-mail:  

 
 

1) Kritérium 1: cena za realizáciu predmetu zákazky 

Popis Suma v EUR 

bez DPH 

Suma DPH 

v EUR 

Suma SPOLU 

v EUR s DPH 

Cena za realizáciu predmetu zákazky    

(pozn.: Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní - "Nie som platca DPH"). 
 
 
V .................................... dňa ................. 
 
 

 štatutárny zástupca uchádzača 
osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom 
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Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk 
 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov  
(podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)  

 
 
Ja, dolupodpísaný/á: 

 
Titul:  

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Adresa trvalého pobytu:  

 

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) týmto 

 

udeľujem súhlas so spracovávaním osobných údajov 

 

uvedených v rámci ponuky predloženej uchádzačom: …………………………… (uvedie sa obchodné 

meno/názov a sídlo uchádzača) do verejného obstarávania vyhláseného na predmet zákazky: Nákup 

kuchynského vybavenia - vnútorného vybavenia do MŠ v Boťanoch, ktorý realizuje verejný 

obstarávateľ: Obec Boťany, Kvetná 243/1, 076 43 Boťany, IČO: 00331350. 

  

Účelom poskytnutia súhlasu je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov  poskytnutých v 

rámci predmetného verejného obstarávania.  

 

Týmto vyhlásením sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na obdobie počas trvania 

predmetného verejného obstarávania vyhláseného na uvedený predmet zákazky.  

 

Po skončení verejného obstarávania budú osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom  

č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Udelenie súhlasu je možné kedykoľvek odvolať a jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť už 

spracovaných osobných údajov do momentu odvolania súhlasu.  
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Zároveň s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajom týmto vyhlasujem, že sú mi známe 

informácie o mojich právach v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia Európskeho parlamentu  

a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 nariadenia č. 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

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

 podpis dotknutej osoby 
 
 
* súhlas musí byť podpísaný dotknutou osobou - Dotknutá osoba vyplní vyznačené časti súhlasu 
a uchádzač zabezpečí jeho predloženie v ponuke, ak je to relevantné a ak sa to vzhľadom na obsah 
ponuky a povinnosť ponuku zverejňovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyžaduje 
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Príloha č. 3 k Výzve na predkladanie ponúk 
 

Kúpna zmluva 
 

uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov medzi zmluvnými stranami: 

 
 

I. Zmluvné strany 
 
Objednávateľ:  
 
obchodné meno: Obec Boťany 

sídlo: Kvetná 243/1, 076 43 Boťany 

IČO: 00331350 

DIČ: 2020730382 

IČ DPH - - - 

číslo účtu:  

právne zastúpený: Dionýz Szabó - starosta 

email: obecbotany@gmail.com 

(ďalej len „kupujúci“) 
 
a 

 
Zhotoviteľ: 
 
obchodné meno:  

sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

číslo účtu:  

právne zastúpený:  

email:  

obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri SR, vedenom Okresným súdom .........., oddiel: 

........., vložka č.: ............. 

(ďalej len „predávajúciľ“) 
 

(kupujúci a predávajúci ďalej spolu ako „zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana") 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Verejný obstarávateľ: Obec Boťany, Kvetná 243/1, 076 43 Boťany, IČO: 00331350 
Predmet zákazky: Nákup kuchynského vybavenia - vnútorného vybavenia do MŠ v Boťanoch 
 

Príručka pre verejné obstarávanie 
Príloha č. 5  – Výzva na predloženie ponuky 

17 
 

PREAMBULA 
1) Kupujúci a predávajúci uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania zákazky podľa § 117 - 

verejnej súťaže s názvom: Nákup kuchynského vybavenia - vnútorného vybavenia do MŠ v 
Boťanoch, zadávanej na základe Výzvy na predkladanie ponúk. 

 
II. PREDMET ZMLUVY 

1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet zákazky a 
previesť na kupujúceho vlastnícke právo k uvedenému tovaru a záväzok kupujúceho tovar 
prevziať do vlastníctva a zaplatiť predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za 
podmienok dojednaných v tejto zmluve. 

2) Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou 
súčasťou.  

3) Súčasťou dodania požadovanej technológie je aj doprava na miesto dodania, inštalácia a 
uvedenie do prevádzky, odskúšanie a odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu 
zmluvy a výkon vlastníckeho práva kupujúceho. Záväzok predávajúceho dodať technológiu sa 
považuje za splnený až riadnym splnením záväzkov podľa tohto ods. zmluvy. 

 
II. MIESTO A ČAS DODANIA 

1) Miestom dodania predmetu zmluvy je: Obec Boťany, Kvetná 243/1, 076 43 Boťany, resp. tovar 
bude uskladnený na obecnom úrade Boťany. 

2) Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy 
najneskôr  do 3 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

3) Miesto inštalácie (umiestnenia) predmetu zmluvy je: Obec Boťany, Kvetná 243/1, 076 43 Boťany, 
resp. novovybudovaná materská škola v obci Boťany. 

4) Presný dátum a čas inštalácie (umiestnenia) predmetu zmluvy si dohodne predávajúci s 
kupujúcim najmenej tri kalendárne dni vopred, nakoľko predmet zmluvy uvedený v tejto zmluve je 
súčasťou väčšieho stavebného diela s názvom “Novostavba MŠ v Boťanoch”. 

5) V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy (v rozsahu záväzku podľa čl. I. 
tejto zmluvy) má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z ceny nedodaného 
alebo neskoro dodaného predmetu zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
kupujúceho na náhradu škody. Pokiaľ predmet zmluvy nebude dodaný ani v dodatočnej lehote 
určenej kupujúcim, kupujúci je oprávnený od tejto časti zmluvy odstúpiť ohľadne nedodanej 
technológie a má nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodaním technológie vznikla; škodou sa v 
tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy a kúpnou cenou, za 
ktorú kupujúci obstaral technológiu u iného dodávateľa z dôvodu omeškania predávajúceho.  

 
III. PODMIENKY DODANIA 

1) Predávajúci sa zaväzuje tovar zabaliť a vybaviť na prepravu, pričom náklady s tým spojené sú už 
zahrnuté v kúpnej cene. Tovar musí byť dodaný, príp. zabalený takým spôsobom, ktorý 
dostatočne zabezpečí jej ochranu a uchovanie.  

2) Predávajúci je povinný po dodaní tovaru do miesta dodania, tovar vyniesť, nainštalovať a uviesť 
do prevádzky v dohodnutú lehotu, vykonať skúšobnú prevádzku, odbornú montáž 
a inštaláciu/pripojenie na inžinierske siete na miesta dodania, sprevádzkovanie a prípadne 
odborné zaškolenie poverených pracovníkov základných škôl na obsluhu predmetu zmluvy 
v zmysle. Až riadnym splnením povinností podľa tohto ods. zmluvy sa záväzok predávajúceho 
dodať technológiu považuje za splnený. 

3) Pri odovzdaní a prevzatí technológie podpíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení 
zástupcovia v mieste dodania (uskladnenia) preberací protokol/dodací list číslo 1, ktorý obsahuje 
najmä, nie však výlučne: dátum odovzdania a prevzatia technológie, záznam z prvej vonkajšej 
obhliadky tovaru, súpis zjavných vád zistiteľných na tovare zistiteľných pri vonkajšej obhliadke. 

4) Pri uvedení technológie do prevádzky podpíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení 
zástupcovia v mieste inštalácie preberací protokol/dodací list číslo 2, ktorý obsahuje najmä, nie 
však výlučne: dátum odovzdania a prevzatia technológie, záznam z prvej vonkajšej obhliadky 
tovaru, súpis zjavných vád zistiteľných na tovare zistiteľných pri vonkajšej obhliadke. 

5) Spolu s tovarom je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k nemu 
vzťahujú a ktoré sú potrebné na užívanie a na výkon vlastníckeho práva, a to najmä, nie však 
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výlučne návod na obsluhu v slovenskom príp. českom jazyku, preberací protokol/dodací list, 
záručný list, návod na použitie a iné relevantné dokumenty.  

6) Momentom dodania tovaru predavajucim v mieste jej dodania podľa tejto zmluvy prechádza 
nebezpečenstvo škody na technológii a vlastnícke právo k technológii na kupujúceho 

7) 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.  

8) 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.   

9) Predávajúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi kupujúcemu.   
10) Zmena subdodávateľa je možná len na základe jeho písomného odsúhlasenia kupujúcim formou 

dodatku k tejto zmluve. 
11) Predávajúci predloží Kupujúcemu najneskôr do 3 pracovných dní po začatí plnenia predmetu tejto 

kúpnej zmluvy poistnú zmluvu na výšku min. do 100% výšky spôsobenej škody, t. j. min. do ceny 
uvedenej v čl. 2, bod 2.1. tejto zmluvy alebo jej ekvivalent v cudzej mene; originál dokladu o 
zaplatení poistného alebo úradne overenú kópiu dokladu o zaplatení poistného, alebo potvrdenie 
poisťovne o úhrade poistného (originál alebo úradne overená kópia).  

12) Predávajúci a iná osoba, ktorej zdroje boli použité na preukázanie finančného a ekonomického 
postavenia a na preukázanie technickej a odbornej kapacity zodpovedajú za plnenie zmluvy 
spoločne. 

 
IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1) Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

2) Kúpna cena za predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. I tejto zmluvy je uvedená v Prílohe č. 2, ktorá 
je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. K cene bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v súlade s 
príslušnými predpismi.  

3) V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním tovaru a prevodom 
vlastníckeho práva, vrátane nákladov na balenie, dopravu do miesta dodania, poistenie, náklady 
inštalácie, skúšobnej prevádzky a pod.  

4) Dohodnutú kúpnu cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k zmluve 
podpísaného zmluvnými stranami. Takáto zmena nesmie byť v rozpore s § 18 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

5) Kúpnu cenu za tovar kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu takto: 
a) platba vo výške 95% z ceny predmetu zmluvy po dodaní tovaru na miesto dodania 

(uskladnenia) 
b) platba vo výške 5% z ceny predmetu zmluvy po inštalácií a uvedení do prevádzky.   

6) Platby budú realizované na základe faktúr riadne vystavených predávajúcim a doručených 
kupujúcemu. Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to 
prednostne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre, prípadne iným 
spôsobom v súlade s platným právom. 

7) Predávajúci je povinný najneskôr ku dňu vystavenia faktúry odovzdať kupujúcemu záručný list, 
doklad o zaškolení obsluhy a iné relevantné doklady. 

8) Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že výška kúpnej ceny na 
faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti 
daňového dokladu, alebo k nej nebude priložená príloha podľa ods. 6 vyššie, kupujúci je 
oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína 
plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení kupujúcemu.  

9) V prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za technológiu, predávajúci má 
nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.  
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V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 
1) Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet zmluvy v množstve a akosti podľa podmienok 

tejto zmluvy a plne spôsobilý na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy tovaru. Predávajúci 
sa zaväzuje, že tovar ku dňu dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažený 
žiadnymi právami tretích osôb a že zároveň bude spĺňať všetky všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a technickými normami stanovené požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a 
prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy. V 
prípade, že sa tak nestane, má technológia vady.  

2) Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu 
nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. 
Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na 
tovare na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností predávajúceho.  

3) Predávajúci týmto poskytuje na tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba na konkrétny 
tovar bude uvedená v záručnom liste, ktorý bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie. 
Záručná doba začína plynúť dňom uvedenia predmetnej technológie predávajúcim do prevádzky v 
mieste dodania. Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä za to, že technológia bude po 
dojednanú dobu spôsobilá na užívanie na dojednaný účel a bude bez vád. Predávajúci bude na 
vlastné náklady zabezpečovať záručný servis tovaru.  

4) Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci tovar užívať pre vady, za ktoré 
zodpovedá predávajúci.  

5) Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou s tovarom v rozpore s 
návodom na obsluhu, prípadne násilným a neoprávneným zásahom do tovaru 

6) V záručnej dobe predávajúci vykoná bezplatne záručné preventívne prehliadky tovaru vo 
výrobcom predpísanom rozsahu podľa servisného manuálu.   

7) V záruke je zahrnuté aj bezplatné dodávanie náhradných dielov potrebných na riadne fungovanie 
technológie, ako aj poradenská starostlivosť o technológiu.  

 
VI. OZNÁMENIE VÁD A NÁROKY Z VÁD POČAS ZÁRUČNEJ DOBY 

1) Vady tovaru je kupujúci povinný písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu 
po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Pre dodržanie podmienky písomnej 
reklamácie postačí uplatniť reklamáciu faxom, resp. e-mailom.  

2) Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady tovaru, predávajúci je povinný zabezpečiť, že 
servisný technik sa dostaví na opravu max. do do 7 pracovnych dni od nahlasenia poruchy. Pod 
nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku oznámenom 
kupujúcim, pričom dni pracovného voľna a pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty 
nezapočítavajú. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady v zmysle jeho plného 
sfunkčnenia na vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do siedmich pracovných 
dní od nahlásenia vady.  

3) Pokiaľ si kupujúci neuplatní konkrétny spôsob odstránenia vady, alebo pokiaľ je vada 
neodstrániteľná spôsobom, ktorý zvolil kupujúci, predávajúci sa zaväzuje, že zvolí taký spôsob 
odstránenia vady, ktorý je najefektívnejší a najviac zodpovedá potrebám kupujúceho.  

4) V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady oproti lehote uvedenej v ods. 2 tohto 
článku zmluvy, je predávajúci povinný zabezpečiť kupujúcemu náhradný tovar použiteľný na 
rovnaký účel, ako vadný tovar, v opačnom prípade má kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej 
pokuty voči predávajúcemu vo výške 30,00 EUR za každý deň omeškania predávajúceho s 
odstránením vady alebo poskytnutie náhradného tovaru. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na 
náhradu škody v plnej výške.  

5) Ak predávajúci neodstráni vadu alebo neposkytne náhradny tovar ani v dodatočnej primeranej 
lehote, ktorú mu kupujúci určil, alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, alebo ak je vada 
neodstrániteľná, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.  

6) Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v dôsledku toho, že tovar mal vady. 
Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu nepravdivosťou a/alebo 
neúplnosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení predávajúceho v tejto časti zmluvy.  

7) Predávajúci garantuje dodávku náhradných dielov pre dodaný tovar počas 10 rokov od ukončenia 
výroby posledného typu danej technológie podľa čl. I ods. 2 tejto zmluvy.  

8) Kupujúci a predávajúci sa po uplynutí záručnej doby môžu dohodnúť na výbere formy 
pozáručných služieb servisu. Táto dohoda môže byť v dvoch formách: 
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a) Objednávkový servis - formou jednorazovej alebo celoročnej objednávky  
b) Zmluvný servis vykonaný na základe uzatvorenej zmluvy formou celoročnej paušálnej platby 

podľa vzájomne dohodnutého cenníka.  
 

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
1) Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne 

poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje, ako je 
uvedené v tejto zmluve, najmä, nie však výlučne, nedodanie technológie v zmysle dohodnutých 
podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok a jej neodovzdanie 
kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj neodstránenie vád predmetu kúpy za podmienok 
uvedených v tejto zmluve.  

2) Pokiaľ predmet zmluvy nebude spĺňať podmienky a technické parametre požadované kupujúcim v 
procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a má nárok na náhradu 
škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla; škodou sa v tomto prípade rozumie aj rozdiel medzi 
kúpnou cenou podľa čl. IV. tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú kupujúci obstaral technológiu u 
iného dodávateľa z dôvodu nesplnenia podmienok predávajúcim týkajúcich sa technických 
parametrov predmetu zmluvy.  

3) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú 
kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 90 dní od uplynutia 
dojednanej lehoty splatnosti.  

4) Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy 
oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa 
spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 
VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1) Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky.  

2) Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, 
vrátane sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporov 
zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie súdu v Slovenskej republike príslušnému 
podľa procesných predpisov SR. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy 
(hmotnoprávne aj procesné) z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej 
republiky.  

3) Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného 
zmluvnými stranami.  

4) 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.  

5) Jednotlivé ustanovenia každého článku a odseku tejto zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba 
a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s 
výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto 
neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byt' oddelené od ostatných 
príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom 
jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako 
keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, zmluvné strany sa 
zaväzujú uskutočniť všetky kroky potrebné za tým účelom, aby sa dohodli na ustanovení s 
podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s aplikovateľným právnym 
poriadkom nahradí.  

6) Predávajúci sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon 
kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona 
o príspevku poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona o finančnej 
kontrole a audite  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 
Predávajúci je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených 
výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, tejto 
Zmluvy a príslušných právnych predpisov. Predávajúci je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb 
zodpovedných za realizáciu aktivít tejto Zmluvy, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné 
vykonanie kontroly/auditu, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh 
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výkonu kontroly/auditu a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej 
kontrole a vnútornom audite.  
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:   
a) Poskytovateľ 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 EÚ. 
7) Predávajúci je povinný dojednať poistenie pre obdobie od termínu začatia až do termínu 

ukončenia dodávky:  
a) poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku kupujúceho a iných osôb spôsobené činmi 

alebo nedbalosťou Predávajúceho;  
b) poistenie proti poškodeniu tovarov a služieb počas dodávky a inštalácie. 

8) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:  
a) Príloha č. 1 - Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného 

predmetu zákazky  
b) Príloha č. 2 - Cena dodávaného predmetu zákazky a jej položky v listinnej podobe  
c) Príloha č. 3 - Zoznam Subdodávateľov 

9) Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží tri vyhotovenia zmluvy a 
predávajúci obdrží dve vyhotovenia zmluvy.  

10) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že 
zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.  

11) Táto Zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po jej 
zverejnení v zmysle platnej legislatívy. 

 
 

 
 
V ........................., dňa .....................  V Boťanoch, dňa ..................... 
 
 
Predávajúci:  Kupujúci: 
 
 
 
 

obchodné meno 
zastúpená titul, meno a priezvisko 

funkcia 

 Dionýz Szabó 
starosta 

 
 
Prílohy k zmluve:  
1) Príloha č. 1: Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného 

predmetu zákazky (predkladá iba úspešný uchádzač)  
2) Príloha č. 2: Cena dodávaného predmetu zákazky a jej položky v listinnej podobe (predkladá iba 

úspešný uchádzač) 
3) Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov (predkladá iba úspešný uchádzač najneskôr v čase 

uzavretia zmluvy) 
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Príloha č. 4 k Výzve na predkladanie ponúk 
 

Čestné vyhlásenie 
 
Predmet zákazky: Nákup kuchynského vybavenia - vnútorného vybavenia do MŠ v Boťanoch 
 
 
Ja, dolupodpísaný .......................... (doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu) uchádzača 
,.................................... (doplniť názov uchádzača), týmto  

 
čestne vyhlasujem, že 

 

 súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, ktoré sú uvedené vo Výzve na 
predkladanie ponúk 

 akceptujem a bezvýhradne súhlasím s obsahom obchodných podmienok 

 všetky informácie a údaje, doklady a dokumenty, vyhlásenia predložené v ponuke, ako aj v tomto 
vyhlásení sú pravdivé a úplné 

 predkladám len jednu ponuku: 

☐1 ktorú som vypracoval sám 

☐1 pri jej vypracovaní, som využil služby osoby podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom 

obstarávaní: 
 
2 Meno a priezvisko osoby:  

Obchodné meno alebo názov:  

Adresa pobytu alebo miesto podnikania:  

IČO, ak bolo pridelené:  

 

 nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 
ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

 
Ako uchádzač ďalej vyhlasujem, že som si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých 
informácii, alebo zamlčaných závažným spôsobom.   
 
 
V .................................... dňa ................. 
 
 
 

 štatutárny zástupca uchádzača 
osoba splnomocnená štatutárnym zástupcom 

 
 
 
 
 
 
 
  
1 uchádzač zaškrtne políčko, podľa toho akým spôsobom bola ponuka vypracovaná 
2 uchádzač vyplní identifikačné údaje osoby, ktorej služby využil podľa § 49 ods. 5 zákona, ak sa 
vzťahuje  
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Príloha č. 5 k Výzve na predkladanie ponúk 
 

Položkový rozpočet hnuteľných vecí 
 
Je tvorená samostatnou prílohou vo formáte *.xlsx. 


