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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

 
Časť I. 

Všeobecné informácie 
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 
 
Názov: Mesto Senec  
IČO: 00305065  
Sídlo: Mierové námestie 8, 903 01 Senec  
Krajina: Slovenská republika 
  
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Žilková 
Telefón: +421220205116                         
Fax:  +421 220 205 142 
E-mail:  zilkovav@senec.sk 
Internetová stránka: www.senec.sk  
 

2. Predmet zákazky 
 
Predmetom verejného obstarávania je výroba a dodanie zariadenia nábytku do celého objektu 
materskej školy, vrátane dovozu a montáže. 

   
2.1 Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
39000000-2 
39161000-8          
                                                                                                                      

 2.3   Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky. 
 
 2.4  Predpokladaná hodnota zákazky je  50.000,-  € bez DPH. 

 
3. Komplexnosť dodávky 

Požiadavka na komplexnosť ponuky: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky   
 

4. Zdroj finančných prostriedkov 
Na zabezpečenie financovania sa použijú vlastné zdroje obstarávateľa.  
 

5. Druh zákazky 
 

5.1 Typ zmluvy: 
Výsledokom  verejnej súťaže bude zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 
Obchodného zákonníka. Obsah obchodných podmienok zákazky tvorí samostatnú časť B. 
Obchodné podmienky, verejný obstarávateľ nepripúšťa svojvoľné zmeny zo strany uchádzača. 
Verejný obstarávateľ pripúšťa doplnenie zmluvy po vzájomnom odsúhlasení, nesmie mať 
však zásadný vplyv na podstatu a obsah  zmluvy. Uchádzač svoje pripomienky, resp. 
podmienky predloží v ponuke na osobitnom liste označenom „B3: Doplnenie – úpravy zmluvy 
o dielo“. Nesmú byť však v rozpore s podstatnými náležitosťami návrhu zmluvy. Tieto budú 
následne u úspešného uchádzača posudzované pri akte uzavretia zmluvy. V prípade, že budú 
v prospech verejného obstarávateľa, ten ich bude akceptovať; v prípade, že budú 
v neprospech verejného obstarávateľa, ten bude trvať na pôvodnom znení, ktoré je uvedené v  
súťažných podkladoch. 
 

5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky 
tvorí časť  B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, B.1 Opis predmetu zákazky  
a  B.2 Spôsob určenia ceny. 
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6. Miesto a termín plnenia 
 

6.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Budova Materskej školy - južná časť 
Slnečných jazier v Senci 
 

6.2 Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky: podľa návrhu kritéria na hodnotenie 
ponúk č. 2 
 

7. Variantné riešenia 
  

7.1  Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 
7.2  Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do  
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 

8. Platnosť ponuky 
 

8.1  Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, t. j. do 30.11.2014  
 
8.2  Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani 
jednu ponuku z predložených ponúk alebo zruší postup zadávanie zákazky. 
 

8.3  Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 1 v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 
16. sa počas plynutia lehoty viazanosti ani po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.1 
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnej súťaži. 
  

Časť II. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 

9. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi 
 

9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným 
obstarávateľom a uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať písomnou 
formou. 
 
9.2 Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len „elektronické 
prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej 
forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri dodržaní 
zákonom stanovených lehôt. 
 
9.3  Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie  
doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. 

 

10. Vysvetľovanie  
 

10.1  V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo v 
súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo 
u zodpovednej osoby na adrese: Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01, Senec Osoba 
zodpovedná za vysvetľovanie:  Mgr. Viera Žilková, tel.:+421 220 205 116,      

                                                                        fax: +421 220 205 142 
                                                                        e-mail: zilkovav@senec.sk.  
 

10.2  Za včas doručenú požiadavku o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená verejnému 
obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk, t.j. najneskôr do 31.7.2014 vrátane. 

 

mailto:zilkovav@senec.sk
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10.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženú zo strany uchádzača v stanovenej 
lehote bude poskytnutá najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie 
všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady.  
 

11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky  

 
11.1 Obhliadka nie je potrebná. 
 
 

Časť III. 
Príprava ponuky 

12. Jazyk ponuky 
 

12.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom 
jazyku.   

 

12.2  Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 
doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do 
slovenského jazyka (štátneho jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade 
zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v štátnom  jazyku. 
 

13. Obsah ponuky 
 

13.1 Ponuka sa predkladá v nepriehľadnom v obale, ktorý musí byť riadne uzavretý 
a zabezpečený proti svojvoľnému otvoreniu. Do tohto obalu sa vložia dva samostatné uzavreté 
osobitne oddelené obaly - týkajúce sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk označenú 
slovom „Kritériá“, a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky označenú slovom „Ostatné“, 
zabezpečenú taktiež proti svojvoľnému otvoreniu. 

 
13.2 Časť ponuky, ktorá je označená slovom „Ostatné“ musí obsahovať: 
 
   13.2.1 titulný list s uvedením obsahu ponuky, v ktorom bude uvedený zoznam predložených 
dokladov a dokumentov (súpis dokumentov), 
    13.2.2  identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo miesto 
podnikania; meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) 
uchádzača; IČO; DIČ; IČ DPH; bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného 
ústavu/banky); číslo bankového účtu; kontaktné telefónne číslo; číslo faxu; email.  
             V prípade skupiny dodávateľov uchádzač vyhotoví doklad „Identifikačné údaje uchádzača“, 
v ktorom uvedie identifikačné údaje za každého člena skupiny. Tento musí byť podpísaný každým 
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať  v danej veci za člena skupiny. 
V titulnom liste musí byť uvedené meno a priezvisko kontaktnej osoby, poštovú adresa, číslo faxu, 
číslo telefónu a e-mailová adresu, cez ktorú bude môcť verejný obstarávateľ s uchádzačom 
komunikovať.  
V prípade skupiny uchádzačov musí byť vystavené plno mocenstvo udelené všetkými členmi 
skupiny pre jedného člena skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov 
skupiny a konať v mene ostatných členov skupiny. 
    13.2.3 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami zadávania podlimitnej zákazky 
určenými verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch 
poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk, 
       13.2.4 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov  uvedených 
v ponuke, 
        13.2.5 doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa časti A.2 
Podmienky účasti, 
        13.2.6 čestné prehlásenie uchádzača, že v prípade prijatia jeho ponuky podpíše predložený  
návrh zmluvy identický s návrhom podľa bodu B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu 
obstarávania, v ktorej sú zohľadnené časti B.1 Opis predmetu obstarávania, B.2 Spôsob určenia  
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13.3 Časť ponuky, ktorá je označená slovom „Kritériá“ musí obsahovať:  

 
        13.3.1 samostatný list, na ktorom je uvedené obchodné meno uchádzača, sídlo alebo miesto 
podnikania uchádzača a návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa časti A.3 Kritéria 
na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia a podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny    
        13.3.2 cenovú ponuku – minimálne spracovaný odbytový rozpočet na základe predloženého 
výkazu (príloha týchto súťažných podkladov) v zmysle bodu B1. 
 
13.4 Uchádzač predloží ponuku v písomnom vyhotovení označenom ako „original“ (písomná 
forma) a kópiu na CD/DVD nosiči, resp. pamäťovom nosiči s možnosťou pripojenia cez USB“. 
Uchádzač berie na vedomie, že kópia predložená v elektronickej podobe bude po uzavretí zmluvy 
s úspešným uchádzačom alebo po zrušení postupu zadávania zákazky (ak to prichádza do úvahy) 
odoslaná na Úrad pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 písm. b) zákona. Elektronickú 
verziu ponuky predloží s odstránením osobných údajov a údajov, ktoré sú dôverné či sú 
predmetom obchodného tajomstva, na účely splnenia povinnosti podľa § 9 ods.7 zákona 
č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.  

 
13.5 Všetky čestné prehlásenia, vyhlásenia, doklady, atď. musia byť podpísané štatutárnym 
orgánom uchádzača.    
 

14. Mena a ceny uvádzané v ponuke 
 

14.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách.  
 
14.2 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, sadzba  DPH a výška  DPH, 
navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 
 
14.3  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, 
že nie je platcom DPH,  upozorní. 

 
Časť IV. 

Predkladanie ponuky 
15. Označenie obalu ponuky 

 
15.1 Uchádzač vloží osobitne oddelenú a uzavretú nepriehladnú časť ponuky „Kritériá“ 
a osobitne oddelenú nepriehladnú a uzavretú časť ponuky „Ostatné“ do jedného spoločného 
nepriehľadného obalu. Obal musí byť uzatvorený a označený požadovanými údajmi. 

 
15.2    Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
   - adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve a v týchto súťažných podkladoch, 
   - adresu uchádzača, 
   - označenie „podlimitná zákazka  - neotvárať“, 
   - označenie heslom zákazky: „Nábytok MŠ Alfa“.  

 

16.   Miesto a lehota na predkladanie ponúk 
 

16.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu:  
  Mesto Senec  
  Mierové námestie 8  
  903 01  Senec 
 
16.2  Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk 
uplynie dňa 8.8.2014 o 13,00 hod stredoeurópskeho času. 
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16.3  Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi 
neotvorená. 

 
17. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

 
17.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk.  
 
17.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe 
písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne 
uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača a doručením novej ponuky v lehote na 
predkladanie ponúk. 
 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 

18. Otváranie a preskúmanie časti ponúk „Ostatné“ 
 

18.1 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky, označí ju 
poradovým číslom v poradí, v akom bola predložená. Následne overí neporušenosť ponuky 
označenú ako „Ostatné“ a otvorí ju, pričom ju označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola 
predložená.  
 
18.2 Otváranie častí ponúk, označených ako  "Ostatné" je neverejné.                                              
Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné“ vykoná komisia dňa 11.8.2014 na adrese: Mesto 
Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec.   
 
18.3 Po otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa 
zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnenia tejto časti 
ponuky, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk 
uchádzačov. 
 
18.4  Ponuka uchádzača bude vylúčená, ak : 
    - neobsahuje náležitosti určené v bode „Obsah ponuky“, 
    - nezodpovedá požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a v 
týchto súťažných podkladoch 
    - obsahuje obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami 
uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch.  
 
18.5 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu 
vylúčenia. 
 

19. Otváranie častí ponúk „Kritériá“ 
 

19.1 Otváranie časti ponúk „Kritériá“ sa uskutoční v termíne určenom v súlade s ust. § 41 ods.2 
zákona. Otváranie častí ponúk "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli 
vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; 
medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako "Kritériá", musí byť aspoň 
päť pracovných dní.  
 
19.2 Účasť na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ je umožnená všetkým 
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola 
vylúčená.  
 
19.3 Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. 
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača  (právnická 
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osoba), sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a výpisom z obchodného registra 
alebo živnostenským listom. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a 
splnomocnením na zastupovanie. 
 
19.4  Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ a zverejní obchodné 
mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa 
dajú vyjadriť číslom, určených na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, 
označenej ako „Kritériá“ sa nezverejňujú. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Kritériá“ 
komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, označenú ako „Ostatné“, 
predloženú tým istým uchádzačom. 
 

20. Hodnotenie ponúk 
 

20.1 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované len podľa kritérií na 
vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve a spôsobom určeným v časti  A.3 Kritériá na hodnotenie 
ponúk a pravidlá ich uplatnenia.  
 
20.2 Komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpi k vyhodnoteniu ponúk bez účasti uchádzačov, 
preskúma, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky 
a rozhodne, či ponuka obsahuje náležitosti určené v bode 13. týchto súťažných podkladov 
a zodpovedá ďalším pokynom a požiadavkám uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. 
 
20.3 Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám podľa 
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, týchto súťažných podkladov a zákona a zároveň 
neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými dokumentmi. 
Ostatné ponuky uchádzačov budú z verejného obstarávania vylúčené. Verejný obstarávateľ 
písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže 
byť podaná žiadosť o nápravu. 
 
20.4  Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky 
nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a 
počítaní. Zodpovednosť za údaje uvedené v ponuke nesie uchádzač.    
 

Časť VI. 
Uzavretie zmluvy 

 
21. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 
21.1 Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude písomne oznámený 
výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. 
  
21.2 Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma a bude písomne 
vyzvaný na uzatvorenie zmluvy.  
 
21.3  Neúspešným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich 
ponuky.   
 

22. Uzavretie zmluvy 
 

22.1 S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania 
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk v lehote viazanosti ponúk, to je najneskôr do 
30.11.2014, ak nebude uplatnený žiadny revízny postup.  
 
22.2 V zmysle § 45 ods. 9 zákona, úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť 
potrebnú pre uzavretie zmluvy. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne 
riadnu súčinnosť pre uzavretie zmluvy, zmluva môže byť uzavretá s uchádzačom, ktorý sa 
umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne 
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uzavrieť zmluvu alebo neposkytne riadnu súčinnosť pre uzavretie zmluvy, zmluva môže byť 
uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. 
 
22.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.  
 
22.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk a 
nepodpísať zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak sa zmenia okolnosti za ktorých bolo 
verejné obstarávanie vyhlásené a ďalej za podmienok uvedených v § 46 zákona. Verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak nevyhovujú 
požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa alebo sú neregulárne 
alebo inak neprijateľné.  
 
 22.5 Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov o zrušení použitého postupu verejného 
obstarávania s uvedením dôvodu zrušenia a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na 
pôvodný predmet zákazky.  
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A.2   Podmienky účasti uchádzačov 
 

Požadované doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti sú nasledovné: 
1.1 Doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia: 
 
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje 
splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich 
úradne osvedčených kópií nasledovne: 
1. § 26 ods. 1 písm. a)   - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu 

právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných 
záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin 
založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, 
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých 
foriem účasti na terorizme - uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri 
mesiace 

2. § 26 ods. 1 písm. b)   - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu 
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata  súvisí s podnikaním - 
uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace 

3. § 26 ods. 1 písm. c)   - nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu 
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok 
majetku - uchádzač preukazuje potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace 

4. § 26 ods. 1 písm. d)  - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne 
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia - uchádzač preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie 
starším ako tri mesiace 

5. § 26 ods. 1 písm. e)  - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia - uchádzač preukazuje potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie 
starším ako tri mesiace 

6. § 26 ods. 1 písm. f)  -  je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá 
uchádzač ponuku  - uchádzač preukazuje dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať služby 

7. § 26 ods. 1 písm. h) - nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo 
nie je osobou, 

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho 
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má pravoplatne 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho 
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď 
prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz 
činnosti vo verejnom obstarávaní, bola  
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto 
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho 
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

- uchádzač preukazuje čestným vyhlásením 
8. § 26 ods. 1 písm. i) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s 

osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, 
ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje čestným vyhlásením 
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9. § 26 ods. 1 písm. j) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za 
prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré 
sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje čestným vyhlásením 

10. Ak doklady na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predkladá 
skupina uchádzačov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia 
musí doložiť za každého člena skupiny osobitne. 

11. Ak uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky nedokáže doložiť doklady 
požadované v tejto časti, lebo ich krajina jeho sídla nevydáva a krajina jeho sídla nevydáva ani 
rovnocenné doklady podľa § 26 ods. 2 zákona, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa 
predpisov platných v krajine jeho sídla. 

12. Uchádzač so sídlom v členskom štáte inom ako Slovenská republika, môže nahradiť čestné 
vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku vyhlásením urobeným pred súdom, správnym 
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo     
v krajine sídla uchádzača, ak právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného 
vyhlásenia. 

     
1.2 Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej 

spôsobilosti:   
§ 28 ods. 1 písm. b) zoznam dodávok tovarov  uskutočnených za predchádzajúce tri roky 
(t.j. 2013, 2012, 2011) doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, 
lehôt dodania a odberateľov podľa obchodných podmienok:  
1. ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, 
dokladom je referencia, 
2. ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto 
zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca 
nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným 
dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznam dodávok tovaru musí obsahovať 
zmluvy uzavreté na rovnaký alebo podobný predmet zákazky. Na preukázanie tejto 
podmienky môže uchádzač použiť vyplnený “Formulár A”, ktorý je súčasťou tejto časti 
podkladov.   
Zdôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Dôvodom požadovania 
stanovenej podmienky účasti je preukázanie schopnosti zrealizovať rozsah požadovaného 
dodania tovaru v stanovenom rozsahu a kvalite. 
§ 28 ods. 1 písm. l), bod 1. vzorky, opis a fotografie dodávaného tovaru  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: fotodokumentácia už dodaného tovaru 
obdobného charakteru.  
Zdôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Dôvodom požadovania 
stanovenej podmienky účasti je preukázanie, že dodávaný tovar zodpovedá potrebám 
a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 

V súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno 
preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok 
účasti predkladá úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným 
obstarávateľom. Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom 
uchádzač predložil ponuku. 
V prípade podľa § 32 ods. 11 zákona po vyhodnotení ponúk bude víťazný uchádzač vyzvaný na 
predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote desať pracovných dní 
odo dňa doručenia výzvy na predloženie dokladov. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa 
považuje za nesplnenie podmienok účasti. 
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Formulár “A”  

Potvrdenie o dodaní tovaru 
 

 
Názov zmluvy.............................................................................................................. 
 
Krajina......................................................................................................................... 

 
Zmluvná strana........................................................................................................... 

 
Dátum uzavretia zmluvy............................................................................................ 

Opis predmetu zmluvy: 
 
 
 

S í d l o 
 
Obec (mesto) :  .............................................................   PSČ :   ............................. 
 
Ulica : ...........................................................................   Číslo :   ............................. 
      

Osoba odberateľa (zmluvnej strany) poverená poskytnutím informácií: 

Meno a priezvisko: 
 

Telefón: 

Cena za rok, resp. za obdobie trvania zmluvy  

Zmluvná cena:  
 

Skutočná cena: 

Dôvod rozdielu cien: 
 
 
 

Dĺžka trvania zmluvy: 
 

Potvrdenie odberateľa (zmluvnej strany) o plnení zmluvy  
 
 

 

 
 
Meno: 

 
 
Podpis, pečiatka:  

Poznámky:   
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A.3  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK  
A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 
a. Celková cena s DPH  -  váha 90,00; body 90,00 
b.   Lehota dodania v kalendárnych dňoch  -  váha 10,00; body 10,00 
 
   Celková cena bez DPH: Každý člen komisie pridelí maximálny počet bodov ponuke 
uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou cenou predmetu obstarávania a pri ostatných 
ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej 
ceny platnej ponuky a ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym 
počtom bodov pre uvedené kritérium. 
 
   Lehota dodania predmetu  obstarania v kalendárnych dňoch: Každý člen komisie pridelí 
maximálny počet bodov ponuke uchádzača s najkratšou navrhovanou lehotou a pri ostatných 
ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie lehoty dodania predmetu obstarávania ostatných ponúk 
sa vyjadrí ako podiel najnižšej lehoty dodania platnej ponuky a lehoty dodania príslušnej 
vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. 
 
Pri každej ponuke člen komisie urobí súčet výsledných hodnôt hodnotenia každej ponuky 
podľa jednotlivých kritérií. 
Komisia vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk. Výsledné hodnoty hodnotenia jednotlivých 
ponúk od členov komisie sa spočítajú a zostaví sa poradie úspešnosti ponúk. 
 
Úspešným sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte všetkých výsledných hodnôt 
vyhodnotenia jednotlivých členov komisie dosiahne najvyššie bodové ohodnotenie. Poradie 
ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov. 
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NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 

Verejný obstarávateľ: Mesto Senec 

 
Názov zákazky: 

 
Nábytok MŠ Alfa  

   
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ: 
  

 
 

Obchodné meno 
uchádzača 

 IČO  

    
Adresa alebo sídlo 
uchádzača 

 IČ DPH  

 
 
 
 

   

 
Kritérium č.1  
              Celková (zmluvná) cena predmetu s DPH 

 

 
Kritérium č.2: Lehota dodania v kalendárnych  
                        dňoch 

 

 
 
 
 
 
 
Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou. 
Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.  
 
 
 
 
 
V  dňa  

  podpis 
 
 

 meno a priezvisko a tituly štatutárneho 
zástupcu uchádzača 

 
 
 
 
 
 
 

1. Vyhlásenie podpíše štatutárny zástupca uchádzača, alebo ním splnomocnená (určená) osoba. 
2. Údaje uvedené vo vyhlásení budú zverejnené na otváraní ponúk. 
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B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 
Predmetom verejného obstarávania je dodanie zariadenia interiéru do celého objektu 
materskej školy, vrátane dovozu a montáže.  
Predmet zákazky v celom rozsahu je uvedený v priloženej projektovej dokumentácii 
a je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne  špecifikovaný. Ak niektorý z 
použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, 
alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto 
výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod 
podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude 
spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na 
zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri 
výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj 
ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 
 

 
Podrobné informácie sú zachytené v projektovej dokumentácii a výkaze, ktorá tvorí 
prílohu týchto súťažných podkladov.  
 
V prípade, ak má záujemca za to, že vo výkaze alebo projektovej dokumentácii 
niektorá položka nekorešponduje je povinný túto skutočnosť oznámiť a požiadať 
o jej vysvetlenie kontaktnú osobu verejného obstarávateľa. 
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B.2  SPÓSOB URČENIA CENY 
 

1. Cena za požadovaný predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR 
č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

2. Verejný obstarávateľ požaduje v zmysle týchto súťažných podkladov od uchádzačov predložiť 
položkovitý odbytový rozpočet (špecifikáciu a ceny jednotlivých druhov tovarov) na  na celý 
rozsah  diela v zmysle bodu B1 ako súčasť ponuky, ktorý bude Prílohou č. 1 zmluvy o dielo. 
T.z., že vyplní ceny jednotlivých položiek predloženého výkazu, ktorý je prílohou týchto 
súťažných podkladov, ktorý musí zahrňovať taktiež požadované podmienky, plnenia, služby 
a dokumenty v zmysle bodu B 1 a B 3. Súčet jednotlivých položiek určí celkovú cenu 
predmetu obstarávania. 

Ceny budú uvedené bez DPH a ceny spolu s DPH v zmysle platného zákona o DPH.  
3. Uchádzač pri oceňovaní musí dodržať poradie (poradové čísla) a názvy položiek v súlade 

s výkazom. Uchádzač musí oceniť všetky položky a rozpísané súbory, tak ako je uvedené vo 
výkaze. V prípade, že uchádzač neocení všetky položky uvedené vo výkaze výmer, alebo 
rozpísané súbory vo výkaze výmer ocení len jednou cenou  ako súbor (bez 
podrobného rozpisu), takáto ponuka uchádzača bude vylúčená. Cena predmetu zákazky 
musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela. Uchádzač musí v cene predmetu 
zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná 
súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek, ktorý je súčasťou 
tejto časti súťažných podkladov. 
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 B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU  
         ZÁKAZKY 

 

     Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania sú vymedzené záväzným obsahom 
nižšie uvedeného vzorového znenia návrhu zmluvy o dielo. 
   Uchádzač predloží ako súčasť svojej ponuky čestné prehlásenie, že v prípade prijatia 
(úspešnosti) jeho ponuky podpíše nižšie uvedený vzorový návrh zmluvy o dielo nezmenený, 
doplnený iba v príslušným označených častiach a ustanoveniach údajmi vychádzajúcimi z kritérií 
hodnotenia súťaže, resp. prípadné doplnenie – úpravy podľa bodu 5.1 týchto súťažných podkladov 
predloží na osobitnom liste označenom „B3: Doplnenie – úpravy zmluvy o dielo“, ktoré nesmú byť 
však v rozpore s podstatnými náležitosťami návrhu zmluvy. 
Tieto budú následne u úspešného uchádzača posudzované pri akte uzavretia zmluvy. V prípade, 
že budú v prospech verejného obstarávateľa, ten ich bude akceptovať; v prípade, že budú 
v neprospech verejného obstarávateľa, ten bude trvať na pôvodnom znení, ktoré je uvedené v  
súťažných podkladoch. 
     Znenie vzorového návrhu Zmluvy o dielo:  
   

Z M L U V A   O    D I E L O    
podľa §§ 536 a nasl.  Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

 
I. Zmluvné strany: 

1.1. Objednávateľ:  Mesto SENEC 
Mierové nám. 8, 903 15 Senec 
zastúpené: Ing. Karol Kvál - primátor mesta 

IČO:                            00305065  
 Bankové spojenie:     ........................................................ 
 
1.2. Zhotoviteľ:         
Štatutárny orgán:   
Zodpovedný pracovník za technickú časť: ........................... 
IČO: ...............,  DIČ: ……………  IČ DPH:          
Bankové spojenie:  
Zapísaný v obch. registri .....................................................  
 

II.  Predmet zmluvy 
2.1.  Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v súlade so svojou súťažnou ponukou v rámci 

vyhláseného  verejného obstarávania uverejneného vo Vestníku č. 135/2014 dňa 14.7.2014 
pod č. 14482-WYT, nadväzne na súťažné podklady zabezpečí pre objednávateľa dodávku 

tovaru – diela “Nábytok MŠ Alfa“ v súlade so svojou súťažnou ponukou a Prílohou č. 1 tejto 

ZoD.     
Predmetom zákazky zariadenie MŠ Alfa.           

     Podkladom pre fakturáciu bude zoznam dodaného tovaru  (Príloha č. 1 tejto ZoD). 
2.2  Súčasťou zhotovenia diela – realizácie prác a tým i súčasťou ceny sú taktiež: 
     - doprava tovaru do priestorov MŠ Alfa – Slnečné jazerá – juh, Senec 
     - montáž dodaného tovaru 
2.3. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy  za podmienok tejto zmluvy prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu podľa skutočne vykonaných prác a platobných podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve. 
2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia, že sú 
mu známe technické podmienky na realizáciu diela a že disponuje dostatočnými kapacitami a 
potrebnými odbornými znalosťami.  
2.5. Hlavné technické a organizačné požiadavky pre realizáciu diela sú definované: 

a) platnými zákonmi a normami STN  



________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________……………_____________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

Súťažné podklady nábytok MŠ Alfa                                       júl 2014 18 

b) garančnou lehotou, ktorú obstarávateľ požaduje minimálne 24 mesiacov odo dňa 
odovzdania a prevzatia  

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia, že sú 
mu známe technické podmienky na dodania tovarov a že disponuje dostatočnými kapacitami a 
potrebnými odbornými znalosťami.  
 

III.  Dodacia lehota a miesto plnenia 

3.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že  predmet plnenia zmluvy v rozsahu a obsahu podľa čl. II. tejto 
zmluvy  dodá a zrealizuje po podpise tejto ZoD v lehote ….....… (doplní uchádzač) 
kalendárnych dní. Ukončenie dodávky bude potvrdené písomným prevzatím diela zo strany 
objednávateľa.   

3.2. Miesto plnenia je areál MŠ Alfa – Slnečné jazerá – juh, v Senci.  
 

IV.  Cena a platobné podmienky 

4.1. Cena za splnenie podľa čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako pevná 
cena v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov: 
a)  dodávka a realizácia podľa bodu 2.1. a 2.2. vo výške podľa Prílohy č. 1 a činí celkom bez 
DPH .................. (doplní uchádzač) EUR, cena s DPH celkom ............... (doplní uchádzač) 
EUR, slovom ............................ (doplní uchádzač)      

  4.2. Cenu za predmet plnenia, podľa čl. IV., ods.  4.1.tejto zmluvy, dojednanú v tejto zmluve, 
zhotoviteľ vyfakturuje objednávateľovi po dodaní diela na základe súpisu dodaného tovaru 
potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa. Preddavky (zálohy) objednávateľ neposkytuje.  

4.3.  Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy podľa čl. II. zmluvy bude faktúra vystavená 
zhotoviteľom ako daňový doklad po odovzdaní a prevzatí predmetu tejto zmluvy. Faktúra je 
splatná do 30 dní odo dňa jej odovzdania objednávateľovi. 

4.4. Faktúry predloží zhotoviteľ objednávateľovi musia obsahovať nasledovné údaje: 
a) číslo zmluvy, označenie faktúry a jej číslo, fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH 
b) názov a sídlo organizácie odberateľa a dodávateľa ( obchodné meno a  adresa ), 
c) predmet diela, súpis dodaného tovaru potvrdený zodpovedným pracovníkom objednáveteľa 
d) deň odoslania faktúry, zdaniteľného plnenia a lehotu jej splatnosti, 
e) označenie peňažného ústavu a č. ú. na ktorý má byť platené, 
f) pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

4.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
V. Záruka - zodpovednosť za vady 

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
5.2. Objednávateľ je oprávnený v prípade nesplnenia podmienok za vady uplatniť tieto nároky: 

a)  bezplatné odstránenie vád opravou, ak sú vady opraviteľné v priebehu troch dní 
b)  odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty, ak ide o vadu neodstrániteľnú. 

5.3. Záručná lehota je dohodnutá na 24 mesiacov od dňa odovzdania a prevzatia diela.  
5.4. Zmluvné strany môžu riešiť zodpovednosť za vady aj iným spôsobom, na ktorom sa dohodnú. 
5.5. Zjavné vady, t.j. viditeľné vady diela musí objednávateľ písomne oznámiť a uplatniť pri 

prebraní diela, inak jeho právo zo zodpovednosti za zjavné vady zanikne. 
5.6. V prípade zodpovednosti za vady má objednávateľ právo požadovať bezplatné odstránenie 

vád opravou, ak sú vady opraviteľné, resp. výmenu tovaru ak sú vady neodstrániteľné. Týmto 
vysporiadaním sa dotknutá časť dodávky považuje za dodanú bez vady. 

5.7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve 
všeobecne záväzných technických normách (STN). Uplatenie zodpovednosti a oznámenie vád 
musí byť podané písomne a v dohodnutej dobe. Musí obsahovať označenie vady, ako sa 
prejavuje a návrh vybavenia - spôsob odstránenia vád. 

 
VI. Obchodné tajomstvo 

6.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré boli 
zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto 
informácie nepoužije pre iné účely, než na plnenie podmienok tejto zmluvy. 
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6.2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú dostupné 
tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 
 

VII. Odstúpenie od zmluvy 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve, 
zakladá oprávnenie odstúpiť od tejto zmluvy tej strane, ktorá je tým dotknutá a za podmienok 
ustanovených v obchodnom zákonníku. 

7.2. Podstatným porušením zmluvy je: 

a)  ak ide o nedodržanie parametrov, termínov a podmienok podľa čl. II., III, IV.  a V. tejto zmluvy 

b)  neodstránenie vád a nedorobkov podľa pripomienok objednávateľa v dohodnutých termínoch 
 

VIII.  Podmienky vykonania diela 
8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zmestnancov.  
8.3. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených 

v príslušných STN a predpisoch platných v čase odovzdávania diela. 
 

IX. Zmluvné pokuty 
9.1.  Za nedodržanie termínu realizácie prác podľa čl. III., bod 3.1.  tejto zmluvy zaplatí zhotoviteľ 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,- EUR  za každý deň omeškania.  
9.2.  Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 20,- EUR  za každý deň omeškania s 

termínom odstránenia vád v dohodnutých termínoch. 
9.3.  Zhotoviteľovi nevzniká povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu podľa bodov 9.1., 9.2. po dobu 

omeškania z dôvodov na strane objednávateľa. 
9.4.  V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, zhotoviteľ vyúčtuje úroky z omeškania vo 

výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania so zaplatením faktúry. 
9.5.  Zmluvné strany sa dohodli na možnosti odpočítania zmluvných pokút z fakturácie vykonaných 

prác. 
X. Záverečné ustanovenia 

10.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce  z tejto zmluvy, ale ňou vyslovene 
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

10.2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

10.3. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. 
10.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia 

záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy budú riešiť formou rokovaní na úrovni štatutárnych 
zástupcov. Ak sa spor nepodarí vyriešiť uzavretím dohody alebo zmieru, je každá zo zmluvných 
strán oprávnená požiadať o rozhodnutie sporu príslušný obchodný súd. 

10.5  Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej prechádzajú na 
objednávateľa dňom odovzdania a prevzatria diela, uvedenom v zápisnici o odovzdaní 
a prevzatí diela. 

10.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva dostane každá zmluvná 
strana. 

10.7.  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade so všeobecne 
záväznými predpismi. 

 
V Senci dňa .......................                 V ............................... 
 
 
 
Objednávateľ :       Zhotoviteľ: 
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Nedeliteľná súčasť tejto ZoD: Príloha č. 1 zoznam dodaného tovaru s jednotkovými cenami   
 

 





































































































Projekt: ADAPTÁCIA  REKREAČNÉHO A ŠKOLIACEHO STREDISKA  "ALFA" NA ŠKÔLKU

VÝKAZ NÁBYTKU - celkom

OZN. POČET POPIS ORIENT. ROZMERY         

( šxvxh )

Materiál Farba, odtieň JEDN. CENA 

bez DPH

€/ks

CENA celkom 

bez DPH

€
2š 2 ŠATNÍKOVÉ SKRINKY 2 DIELNE DREVENÉ 675x348x1250 skrinka*                        -     

4š 21 ŠATNÍKOVÉ SKRINKY 4 DIELNE DREVENÉ 1330x348x1250 skrinka*                        -     

DP 15 PREDEĽOVACIE PRIEČKY DO WC 700x1200x25 laminátová drevotriesková 

doska s ABS hranami hrúbky 

2mm, obojstranná, uchytenie v  

troch bodoch (2x do steny + 1x 

do podlahy)

                       -     

IS 5 SKRINKA OBLÚKOVÁ 1/8 KRUH na 

kolieskach, vnútorný R=620mm, vonkajší 

R=1020mm

800x400x400 skrinka*                        -     

K 16 ZÁSUVKOVÝ KONTAJNER uzamykateľný 418x400x574 kontajner*                        -     

Kn 4 KNIHOVNÍČKA NA KOLESÁCH 890x410x610 kontajner*                        -     

KS 5 STÔL PRE UČITEĽKY (tri kontajnery na klúč) 1200x600760 stôl*                        -     

KU 4 KUCHYNSKÁ ZOSTAVA PRE DETI 

(KUCHYŇA+DREZ)

2x 800x335x1070 (585) skrinka* + farebné časti z 

lakovanej MDF dosky

                       -     

L 2 ĽAVICA 1000x300x400 stôl*                        -     

MT 4 MAGNETICKÁ TABUĽA 1600x2000 rám drevovláknitá doska 

laminovaná, povrch 

magnetický lakovaný, zadná 

časť zosilnená pozinkovaným 

plechom

                       -     

N 16 NÁSTENKA 800x600 Rám z laminovanej 

drevovláknitej dosky, stena z 

korku a s textilným povrchom

                       -     

P 66 DETSKÉ POSTIELKY DREVENÉ s roštom a 

matracom

1270x685x190 rám masívne drevo, drevený 

rošt

                       -     

PI 4 SKRINKA PRE PITNÝ REŽIM 880x500x1200 (600) skrinka*                        -     

Po 3 POLKRUHOVÉ POLICOVÉ UKONČENIE 

SKRINIEK

R=400, h=400 skrinka*                        -     

PS 15 DETSKÉ POSTIELKY STOHOVATEĽNÉ 1320x560x150 plast                        -     PS 15 DETSKÉ POSTIELKY STOHOVATEĽNÉ 1320x560x150 plast                        -     

R ... KRYTY NA RADIÁTORY po zameraní 

skutočných rozmerov

drevo s ABS hranou hrúbky 

2mm
Re 8 REGÁLE DREVENÉ do skladov 1200x400x2000 masívne drevo                        -     

Ro 4 DREVENÉ PODLAHOVÉ ROŠTY 1000x1000x50 masívne drevo                        -     

S1 35 STOLIČKY DETSKÉ DREVENÉ výška sedenia 

31cm

- masívne drevo, operadlo a 

sedadlo z preglejky min. hrúbky 

6mm

                       -     

S2 98 STOLIČKY DETSKÉ DREVENÉ výška sedenia 

35cm

- masívne drevo, operadlo a 

sedadlo z preglejky min. hrúbky 

6mm

                       -     

S3 24 STOLIČKY PRE PERSONÁL - čalúnená stolička ergonomicky 

tvarovaný sedák a operadlo, 

bez podrúčky, oválny oceľový 

profil + čalúnenie

                       -     

S4 5 STÔL PRE PERSONÁL 800x1200x760 stôl*                        -     

S6 7 STOLY DETSKÉ DREVENÉ S 2mm ABS 

HRANOU výška 53crm

800x1200x530 stôl*                        -     

S8 17 STOLY DETSKÉ DREVENÉ S 2mm ABS 

HRANOU výška 55cm

800x1200x550 stôl*                        -     

Se 2 SEDAČKA 3 miestna (CLUB Trio), čalúnená 1680x770x770 čalúnená sedačka, materiál 

koženka

                       -     

Sk 2 KONFERENČNÝ STOLÍK 400x1000x400 stôl*                        -     

SP 62 SKRIŇA POLICOVÁ , jedna polica 800x400x400 skrinka*                        -     

SS 3 STÔL PRE UČITEĽKY ( jeden kontajner na 

klúč)

1200x600760 stôl*                        -     

St 8 STOLIČKY PRE UČITEĽKY PEVNÉ - čalúnená stolička ergonomicky 

tvarovaný sedák a operadlo, 

bez podrúčky, oválny oceľový 

profil + čalúnenie

                       -     

Sto 2 KANCELÁRSKE OTOČNÉ STOLIČKY - otočná, výškovo nastaviteľné 

operadlo, nezávislé nastavenie 

sedáku a operadla, nosnosť 

120kg

                       -     

SZ 69 SKRIŇA ZÁSUVKOVÁ , jedna zásuvka 800x400x400 skrinka*                        -     

Š 8 ŠATNÍKOVÁ SKRIŇA pre personál a učiteľky 760x530x1850 skrinka*                        -     



Projekt: ADAPTÁCIA  REKREAČNÉHO A ŠKOLIACEHO STREDISKA  "ALFA" NA ŠKÔLKU

VÝKAZ NÁBYTKU - celkom

OZN. POČET POPIS ORIENT. ROZMERY         

( šxvxh )

Materiál Farba, odtieň JEDN. CENA 

bez DPH

€/ks

CENA celkom 

bez DPH

€
US 1 ÚLOŽNÁ SKRINKA NA PRÁDLO (malá 

trieda)

1425x450x104 skrinka*                        -     

V1 4 VEŠIAKY NA UTERÁKY s policou pre 10 ks 

pohárov

675x180x250 fóliovaná MDF doska hrubá 

18mm, s ABS hranami hrúbky 

2mm

                       -     

V2 5 VEŠIAKY NA UTERÁKY s policou pre 8 ks 

pohárov

600x180x250 fóliovaná MDF doska hrubá 

18mm, s ABS hranami hrúbky 

2mm

                       -     

VS 3 VSTAVANÁ SKRIŇA NA ČISTÉ PRÁDLO 1660x600x2000 skrinka*                        -     

VZ 2 VEŠIAKOVÁ STENA so zrkadlom 1200x1500 laminátová drevotriesková 

doska hrubá 18mm, s ABS 

hranami hrúbky 2mm

                       -     

Zo1 1 NÁBYTKOVÁ ZOSTAVA EXPO 4 3040x400x152 skrinka*                        -     

Zo2 2 ZOSTAVA EXPO RIADITEĽA - skrinka* + stôl*                        -     

                -     

POZNÁMKY - Materiál

skrinka* : vrchné a spodné dosky - laminátová drevotriesková doska hrúbky 25 mm

bočné dosky - laminátová drevotriesková doska hrúbky 18 mm

zadné dosky - zatvorené sololit v odtieni / alt. otvorené

poličky - polohovateľné

dvierka - fóliované MDF dosky 

nožičky - klzák

úchytky - rozteč 96 mm, matný nerez

dvierka -ABS hrany 2mm

korpus - ABS hrany 2mm

stôl* : vrchná doska - laminátová drevotriesková doska hrúbky 25 mm 

bočné dosky - laminátová drevotriesková doska hrúbky 18 mm

vrchná doska - ABS hrany 2mm

bočné dosky - ABS hrany 2mm 

nohy na prídavné a zasadacie stoly - masívne drevo

SPOLU

nohy na prídavné a zasadacie stoly - masívne drevo

kontajner* : vrchné a spodné dosky - laminátová drevotriesková doska hrúbky 25 mm

bočné dosky - laminátová drevotriesková doska hrúbky 18 mm

kolieska

centrálny zámok

vrchná doska - ABS hrany 2mm 

bočné dosky - ABS hrany 2mm

zadné dosky - sololit /biela/
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