Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazku s nízkou hodnotou 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“)
1. Verejný obstarávateľ
Mesto Šaľa
Sídlo: Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
IČO 00306185
Kontaktná osoba: Ing. Eliška Vargová
tel. č.: +421903649933
e-mail: mesto@sala.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/:www.sala.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Belický
IČO:
00306185
DIČ:
2021024049
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Nový povrch pre multifunkčné ihrisko na ZŠ Ľ. Štúra
4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce)
Zákazka na poskytnutie tovarov s montážou.
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:
katastrálne územie mesta Šaľa
6. NUTS kód
SK023, kód obce 504025
7. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy):
Uzatvorenie zmluvy na dodanie tovarov s montážou. Zmluva bude uzavretá na obdobie 5
týždňov odo dňa účinnosti zmluvy po zverejnení.
8. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie nového povrchu pre multifunkčné
ihrisko s cieľom obnovy opotrebovaného povrchu jestvujúceho multifunkčného ihriska na ZŠ Ľ.

Štúra, ktoré bolo vybudované v roku 2006 o výmere 1183m2, vyspravením nerovností a položením

nového umelého povrchu multifunkčného ihriska so zásypom, vrátane čiarovania pre futbal,
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hádzanú (basketbal ku košu). Ihrisko je situované pri Základnej škole Ľ. Štúra, Pionierska ul.
Šaľa. Súčasný umelý povrch je zošúchaný, na niektorých miestach s dierami. Súčasťou
dodávky bude aj basketbalový kôš. Verejný obstarávateľ požaduje záruku na dodaný umelý
povrch so zásypom a čiarovaním 6 rokov.
Technické požiadavky kladené na umelý trávnik:
− povrch ihriska
- multifunkčný umelý trávnik certifikovaný:
- vlákno polyetylénové, monofilamentné,
- výška vlákna minimálne 20 mm,
- minimálna hustota vpichov 22.000/m2 ,
- minimálna hmotnosť trávnika 2.150 g/m2 ,
- Dtex: min 6 600,
- výplň – kremičitý piesok sušený – min. 18 kg/m2 ;
Vyhotovenie povrchu dvojfarebné – stred zelený, okraje červené
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie poskytnutej Nadáciou SPP v zmysle zmluvy
o poskytnutí finančného príspevku 162/2019 zo dňa 22.10.2019 a z vlastných zdrojov mesta
Šaľa resp. školy. Zmluva je zverejnená na: https://sala.sk/data/esam/ico/f12478-1.pdf
Pôvodný projekt, ktorý je uvedený v zmluve bol zmenený a odsúhlasený Nadáciou SPP.
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miest realizácie zákazky, aby sami získali potrebné
informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky a overili si špecifické podmienky
súvisiace s dodávaným tovarom s montážou priamo na miestach dodania. Výdavky spojené
s obhliadkou miest dodania predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky si
môžete dohodnúť s kontaktnou osobou uvedenou v bode 1 tejto výzvy.
Miesto realizácie:
Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa, parcelné číslo 579/1, LV č. 8635
Nitriansky kraj
9. Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný kód CPV:
39293400-6 – Umelý trávnik
Dodatočné kódy CPV:
45236110-4 – Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
10. Celkový rozsah predmetu zákazky a trvanie zákazky:
Celkový rozsah predmetu zákazky je uvedený v bode 8 tejto výzvy.
Trvanie predmetu zákazky - maximálne 5 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy po
zverejnení.
11. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 19 720,61 EUR
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu a v súlade
s ustanoveniami § 6 zákona o verejnom obstarávaní.
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12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry do 30 dní od jej doručenia.
Na faktúre bude uvedená informácia, že „Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej
podpore Nadácie SPP“.
13. Podmienky účasti:
13.1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
profesijného alebo obchodného registra v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f):
Uchádzač predloží v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) kópiu výpisu z obchodného registra,
živnostenského registra, alebo registra neziskových organizácií.
Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní.- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu.
Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienke účasti osobného postavenia: Požiadavka
vyplýva zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona),
uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za dodanie
tovarov a poskytnutie služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení
predmetu zmluvy, teda všetky náklady potrebné pre dodanie povrchu, vyloženie, inštaláciu a
montáž vrátane prepravných nákladov a aj zásypu, čiarovaním, všetkých súvisiacich
materiálnych, priamych a nepriamych nákladov. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH,
uvedie verejnému obstarávateľovi túto skutočnosť.
15. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):
16.6.2020 do 10.00 hodiny
16. Miesto na predloženie ponúk:
Ponuky sa predkladajú osobne, poštou alebo kuriérom na adresu: Mesto Šaľa, Námestie Svätej
Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, obálku označiť: neotvárať „Nový povrch pre multifunkčné ihrisko na
ZŠ Ľ. Štúra“ alebo elektronicky do el. schránky mesta Šaľa.
17. Ponuka musí obsahovať:
1. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu
13.
2. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na
hodnotenie ponúk – podľa bodu č. 18.
3. Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)
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4. Čestné vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v prílohe č.2 tejto výzvy, že súhlasí s
návrhom zmluvy, ktorá je prílohou č. 3 tejto výzvy a v prípade, že bude vyhodnotený ako
úspešný ju podpíše v uvedenom znení.
5. Technický list od ponúkaného tovaru - značka, typ
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.
Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude
vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, splnenie podmienok osobného postavenia
preukazuje každý člen skupiny samostatne.
Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 15 sa vráti
uchádzačovi neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe (nesprístupní, ak je predložená
v elektronickej podobe).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku. Verejný obstarávateľ
následne zašle uchádzačom informáciu o zrušení postupu obstarávania spolu s odôvodnením.
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu
vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného
obstarávateľa.
DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo
zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím
osobám až do vyhodnotenia ponúk.
2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak
použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
3. Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní,
ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať Úradu pre verejné
obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné
oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv
podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov).
4. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú
spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
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18. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk
Predmet zákazky: Nový povrch pre multifunkčné ihrisko na ZŠ Ľ. Štúra
Verejný obstarávateľ: Mesto Šaľa
Identifikácia uchádzača:
Obchodné meno............
Sídlo:..............................
IČO:...............................
DIČ/IČ DPH..................
Štatutárny zástupca......................
Telefón............................................
Email:.............................................
Uvedený návrh je pre uchádzača záväzný. Pri uzatváraní zmluvného vzťahu je zapracovaný
v príslušných článkoch zmluvy o dodaní tovarov s montážou.
M.j. množstvo Jednotková Cena
cena
celkom
bez
DPH
m2 1183

Dodávka a montáž
nového umelého
povrchu
multifunkčného
ihriska vrátane zásypu
a čiarovania
Basketbalový kôš
ks
Cena za predmet
x
obstarávania

1
x

Sadzba
DPH

Cena
celkom
s DPH

x

Platca DPH:
áno – nie
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)

Čestné vyhlásenie uchádzača
Dolu podpísaný čestne vyhlasujem, že:
a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii
a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky a požadovaným
náležitostiam uvedeným v súťažných podkladoch.
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných
prepočtov, berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne
plnenie zmluvy, pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným
predmetom zákazky.
c) Účasťou v súťaži súhlasím s poskytnutím celej ponuky na prípadnú administratívnu
kontrolu procesu verejného obstarávania
V _______________ dňa ____________________
_____________________________
meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Slovenský jazyk
20. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ
Nie
21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
8.6.2020
22. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk
1. Zmluva o dodaní tovarov s montážou - návrh
2. Čestné vyhlásenie

Mgr. Jozef Belický
Primátor mesta Šaľa
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Príloha č. 2 výzvy
Vyhlásenie uchádzača
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Kontaktné údaje:

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

Vyhlasujem, že súhlasím s obsahom návrhu kúpnej zmluvy, ktorá je prílohou č. 2 výzvy na
predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom „Nový povrch
pre multifunkčné ihrisko na ZŠ Ľ. Štúra“ a že v mnou navrhovanej cene za celý predmet
zákazky v EUR vrátane DPH podľa výzvy na predkladanie ponúk sú zahrnuté všetky moje
náklady spojené s dodaním predmetných tovarov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa
uvedených v danej výzve, ako i podľa článku 3 návrhu zmluvy o dodaní tovarov s montážou.
Zároveň čestne vyhlasujem, že v prípade, že sa stanem víťazným uchádzačom uvedenú zmluvu
podpíšem v predloženom znení.
V ..............................., dňa ...............................
..............................................................
(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača v súlade so zápisom v OR SR alebo v inej
relevantnej evidencii)
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Príloha č. 1 výzvy

Návrh zmluvy

Zmluva o dodaní tovarov s montážou
evidenčné číslo objednávateľa..........
evidenčné číslo dodávateľa: ................
uzatvorená podľa ust. § 269 a nasl. ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
čl. I.
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ
Štatutárny orgán:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
E-mail :
(ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Mestský úrad, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
00 306 185
2021024049
Slovenská sporiteľňa a. s.
SK82 0900 0000 0051 2430 6282
0317705981-4
mesto@sala.sk

1.2 Dodávateľ:
…………………...
Sídlo dodávateľa:
...........................
Zastúpený:
........................
IČO:
..........................
IČ pre DPH:
................................
DIČ:
.....................
Bankové spojenie:
........................
Číslo účtu:
...............................
IBAN:
...............................
Tel./mobil:
.....................
Fax:
.......................
E-mail:
............................
Zapísaný v ................. registri v ................... oddiel ............ pod č. ...................
(ďalej len „dodávateľ“)
(objednávateľ a dodávateľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)
čl. II.
Úvodné ustanovenie
2.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle 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“) - zákazky s nízkou
hodnotou podľa § 117.
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čl. III.
Predmet plnenia
3.1 Predmetom plnenia zákazky s názvom Nový povrch pre multifunkčné ihrisko na ZŠ Ľ.
Štúra“ je dodanie nového povrchu pre multifunkčné ihrisko s cieľom obnovy
opotrebovaného povrchu jestvujúceho multifunkčného ihriska na ZŠ Ľ. Štúra, ktoré bolo
vybudované v roku 2006 o výmere 1183m2, vyspravením nerovností a položením nového
umelého povrchu multifunkčného ihriska so zásypom, vrátane čiarovania pre futbal,
hádzanú (basketbal ku košu). Súčasťou dodávky bude aj basketbalový kôš.
Technické požiadavky kladené na umelý trávnik: povrch ihriska
• multifunkčný umelý trávnik certifikovaný,
• vlákno polyetylénové, monofilamentné,
• výška vlákna minimálne 20 mm,
• minimálna hustota vpichov 22.000/m2 ,
• minimálna hmotnosť trávnika 2.150 g/m2 ,
• Dtex: min 6 600,
• výplň - kremičitý piesok sušený - min. 18 kg/m2 ;
• vyhotovenie povrchu dvojfarebné - stred zelený, okraje červené
3.2 Dodávateľ prehlasuje, že táto zmluva je v súlade s podmienkami určenými vo výzve
vypracovanej Objednávateľom.
3.3 Dodávateľ dodá predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3.4 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že predmet dodania je v jeho výlučnom
vlastníctve a nie je zaťažený právom tretej osoby.
3.5 Dodávateľ sa zaväzuje dodať včas a riadne predmet plnenia objednávateľovi
a objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy od dodávateľa prevziať a zaplatiť dohodnutú
zmluvnú cenu v celom rozsahu za platobných podmienok dohodnutých v čl. VI. tejto
zmluvy.
čl. IV.
Termín, spôsob a miesto dodania
4.1 Dodávateľ uskutoční plnenie predmetu zmluvy riadne a včas v celom rozsahu v termíne do
5 týždňov od účinnosti tejto zmluvy.
4.2 Termín vykonania zákazky sa predlžuje len o dobu, po ktorú trvali prekážky spôsobené
zásahom vyššej moci (ods. 4.3. tejto zmluvy), pokiaľ dodávateľ bez zbytočného odkladu
po ich vzniku informuje objednávateľa o ich existencii a doloží aj potrebné dôkazy
o existencii, povahe a trvaní týchto prekážok, pričom dodávateľ je povinný vykonať všetky
opatrenia na minimalizáciu času, po ktorý by mu takéto prekážky bránili vo vykonávaní
zákazky.
4.3 Za prekážku spôsobenú zásahom vyššej moci sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle
od vôle dodávateľa a bráni mu v splnení jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy,
a to za predpokladu, že nie je možné rozumne predpokladať, že by dodávateľ túto prekážku
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alebo jej následky odvrátil alebo prekonal a že by v čase uzavretia tejto zmluvy vznik
takejto prekážky predvídal. Za zásah vyššej moci sa nepovažuje zmena ekonomických
pomerov ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo jej zmluvných partnerov. Poveternostné
vplyvy sa považujú za zásah vyššej moci len v prípade extrémneho počasia, ktoré je
neobvyklé na dané ročné obdobie.
4.4 Dodávateľ je bez meškania povinný vždy písomne (e-mailom) a zároveň z časových
dôvodov aj ústne, resp. telefonicky informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie zákazky, resp. jej časti a ktorej dôsledkom
je/bude predĺženie lehoty na odovzdanie zákazky podľa ods.4.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ
je povinný objednávateľa zároveň informovať o príčinách takýchto udalostí, ako aj
o predpokladanej dĺžke ich trvania a eventuálnom spôsobe nápravy. Ak dôjde k časovému
zdržaniu prác na vykonávaní zákazky, resp. jej časti, je dodávateľ povinný preukázať,
že toto zdržanie nastalo práve v dôsledku tvrdených okolností.
4.5 Dohodnutým miestom dodania predmetu plnenia je Základná škola Ľudovíta Štúra,
Pionierska 4, Šaľa, parcelné číslo 579/1, LV č. 8635, k. ú. Šaľa, Nitriansky kraj.
4.6 Prevzatie predmetu plnenia sa potvrdí a uvedie v „Protokole o prevzatí a odovzdaní
predmetu plnenia“. Protokol o prevzatí a odovzdaní tovaru bude obsahovať najmä:
a) presné označenie dodávaného tovaru vrátane príslušenstva,
b) dátum, čas a miesto odovzdania tovaru,
c) prehlásenie dodávateľa, že predmet plnenia je v súlade s touto zmluvou, a že je
spôsobilé na užívanie.
d) označenie osôb, ktoré predmet plnenia odovzdávajú a ktoré predmet plnenia preberajú
uvedením ich mena, funkcie a preukázania oprávnenosti odovzdanie/prevzatie vykonať,
e) presnú špecifikáciu odovzdávaného tovaru a dokumentáciu k nemu (vrátane
príslušenstva),
f) podpisy odovzdávajúcich a preberajúcich osôb, vrátane dátumu odovzdania a prevzatia
celého predmetu plnenia.
Protokol o prevzatí a odovzdaní tovaru bude vyhotovený v 2 vyhotoveniach, po jednom
pre každú zmluvnú stranu.
4.7 Poverená osoba za objednávateľa má právo prezrieť tovar a preveriť jeho stav vizuálnou
kontrolou, vrátane príslušenstva a výbavy, zároveň má právo preveriť, či zodpovedá
zmluve a špecifikácii uvedenej ods. 3.1 tejto zmluvy. Uvedené právo kontroly však
nezbavuje dodávateľa zodpovednosti za riadne a včasné dodanie tovaru. V prípade
zjavných nedostatkov má právo objednávateľ požadovať ich okamžité odstránenie (do 48
hodín). Pokiaľ objednávateľ zistí, že odovzdávaný tovar nezodpovedá špecifikácii v
zmysle tejto zmluvy, podmienkam stanoveným vo verejnom obstarávaní alebo tovar bude
odovzdávaný bez požadovaných dokladov, je objednávateľ oprávnený neprevziať tovar
a dohodnúť s dodávateľom náhradný termín jeho odovzdania, pričom termín dodania
celého predmetu zmluvy musí byť dodržaný.
4.8 Dodávateľ vyrozumie objednávateľa o odovzdaní predmetu plnenia najneskôr 1 deň
vopred. Dodávateľ je povinný objednávateľovi zároveň pri odovzdaní predmetu plnenia
odovzdať certifikáty na dodávané produkty.
4.9 Jednotlivé produkty budú odovzdané objednávateľovi v riadnom technickom stave
a spôsobilé na užívanie.
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4.10Poverenými osobami objednávateľa na potvrdenie dodania predmetu plnenia zmluvy sú:
- Mgr. Eva Aláčová, riaditeľka ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa a
- Ing. František Čibrik, vedúci Oddelenia stratégie a komunálnych činností, MsÚ.
čl. V.
Cena
5.1 Celková cena za predmet plnenia podľa čl. III. vrátane dopravy na miesto určenia je
výsledkom verejného obstarávania stanovená ako pevná cena vo výške
Celková cena bez DPH
............... EUR
20 % sadzba DPH a výška DPH
............... EUR
Cena spolu s DPH
................ EUR
Slovom: ............................. EUR.
Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za maximálnu
pevnú cenu platnú počas celej doby vykonávania predmetu zákazky.
5.2 Položkovitý rozpočet predmetu plnenia:
M.j.

Dodávka a
m2
montáž
nového
umelého
povrchu
multifunkčného
ihriska vrátane
zásypu a
čiarovania
Basketbalový
ks
kôš
Cena spolu
x

množstvo

Jednotková
cena

1183

Cena
celkom
bez
DPH

Sadzba
DPH

Cena
celkom s
DPH

1
x

x
čl. VI.
Platobné podmienky

6.1 Predmet zákazky bude financovaný z dotácie poskytnutej Nadáciou SPP v zmysle zmluvy
o poskytnutí finančného príspevku 162/2019 zo dňa 22.10.2019 a z vlastných zdrojov
mesta Šaľa, resp. školy. Zmluva je zverejnená na: https://sala.sk/data/esam/ico/f124781.pdf.
6.2 Objednávateľ sa zaväzuje cenu predmetu plnenia zaplatiť na základe faktúry vystavenej
dodávateľom, ktorá bude splatná 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Dodávateľ
11

je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň prevzatia predmetu plnenia bez vád
a nedorobkov.
6.3 Faktúra okrem náležitostí v zmysle platných účtovných a daňových predpisov bude
obsahovať aj názov projektu: Obnova opotrebovaného povrchu multifunkčného
ihriska na ZŠ Ľ. Štúra a informáciu, že „Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej
podpore Nadácie SPP“.
6.4 Predmet plnenia sa stáva majetkom objednávateľa dňom uhradenia jeho kúpnej ceny
určenej v ods. 5.1 článku V. tejto zmluvy.
6.4 Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia prechádza na objednávateľa okamihom
prevzatia predmetu plnenia, jeho príslušenstva alebo súčasti uskutočnených bez vád
a nedorobkov.
6.5 Prílohou faktúry budú certifikáty na dodané produkty podľa ods. 4.8 článku IV. tejto
zmluvy, fotodokumentácia, protokol o prevzatí a odovzdaní predmetu plnenia podľa ods.
4.6 článku IV. tejto zmluvy.

čl. VII.
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť a záručný servis
7.1 Dodávateľ zodpovedá za predmet plnenia podľa všeobecne záväzných platných právnych
predpisov a v zmysle tejto zmluvy po stránke jeho úplnosti, spôsobilosti na užívanie
v záručnej dobe minimálne 6 rokov (72 mesiacov). Záručná doba začne plynúť odo dňa
protokolárneho prevzatia predmetu plnenia bez vád a nedorobkov objednávateľom.
7.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že dodaný predmet plnenia bude bez vád a nedorobkov a v dobe
jeho prevzatia objednávateľom a po dobu trvania záručnej lehoty bude spôsobilý na
užívanie.
čl. VIII.
Zmluvné sankcie
8.1 V prípade nedodania predmetu plnenia v termíne podľa ods. 4.1 tejto zmluvy dodávateľ
zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z celkovej ceny podľa ods. 5.1 tejto zmluvy, za
každý aj začatý kalendárny deň omeškania.
8.2 V prípade preukázateľného zistenia, že technická špecifikácia predmetu plnenia v zmysle
tejto zmluvy a verejného obstarávania nie je splnená, dodávateľ zaplatí objednávateľovi
zmluvnú pokutu 2.000,- EUR za každú nedodržanú požiadavku technickej špecifikácie
predmetu plnenia. Takéto nedodržanie technickej špecifikácie je súčasne podstatným
porušením tejto zmluvy.
8.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nezbavuje zmluvné strany
zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorú je možné vymáhať samostatne.
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čl. IX
Ukončenie zmluvy
9.1 Predčasné ukončenie zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou je možné uskutočniť
po vzájomnej písomnej dohode obidvoch zmluvných strán.
9.2 Predčasné ukončenie zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou je možné uskutočniť
aj odstúpením od tejto zmluvy každou zo zmluvných strán, a to za podmienok stanovených
ust. § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy je oprávnená strana
povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného dokladu po tom,
čo nastala skutočnosť zakladajúca jej nárok na odstúpenie od zmluvy.
9.3 Objednávateľ ako aj dodávateľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa druhá
zmluvná strana dostane s plnením svojej zmluvnej povinnosti do omeškania, a túto
povinnosť nesplní ani v dodatočnej písomne dohodnutej lehote.
9.4 Predčasné ukončenie zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou je zároveň kedykoľvek
možné ukončiť zo strany objednávateľa aj písomnou výpoveďou doručenou dodávateľovi
s tým, že výpovedná doba v takomto prípade je jednomesačná a začne plynúť prvého dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď dodávateľovi
doručená.
9.5 Po predčasnom ukončení tejto zmluvy je dodávateľ v spolupráci s objednávateľom povinný
vyhotoviť finančné vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok, ktoré sa stanoví
vo výške tých vzájomných záväzkov a pohľadávok, ktoré zmluvné strany voči sebe majú.
Práce na zákazke vykonané ku dňu skončenia tejto zmluvy sa vyúčtujú podľa cien
uvedených v čl. V ods. 5.2 v preukázateľnom rozsahu.
čl. X
Záverečné ustanovenia
10.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán. Objednávateľ si vyhradzuje právo predložiť zmluvu na prerokovanie
Mestskému zastupiteľstvu v Šali.
10.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť podľa ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov až dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona
č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov objednávateľ zverejní na svojom webovom sídle.
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej zmluvy po jej podpise oboma zmluvnými
stranami na webovom sídle objednávateľa.
10.3 Dodávateľ súhlasí s vykonaním kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodaním
predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí
finančného príspevku a to oprávnenými osobami poskytovateľa a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť. Dodávateľ súhlasí s poskytnutím a zverejnením výsledkov
realizovaného projektu za účelom prezentácie Nadácie SPP.
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10.4 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov
v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, v rozsahu
uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu
identifikáciu zmluvných strán na účely plnenia tejto zmluvy, a to počas trvania tejto
zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na
základe tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.
10.5 Táto zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom, najmä Obchodným zákonníkom.
10.6 V prípade, ak pri riešení sporu nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami, každá
strana má právo sa obrátiť na súd.
10.7 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných
dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
10.8 Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, každý z nich má platnosť originálu. Tri
rovnopisy zmluvy dostane objednávateľ a jeden dodávateľ.

V .....................

V Šali dňa ………….........

Dodávateľ:

Objednávateľ:
Mesto Šaľa

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

........................................
Mgr. Jozef Belický
primátor mesta
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