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                        A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

                                                        Časť I.
                                                   Všeobecné informácie

 1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie  

                                 
       Úradný názov: „PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb Lontov
      IČO: 00596841
      Poštová adresa :  Lontov   48 
      PSČ: 935 75
      Mesto / obec : Lontov
      Štát : Slovenská republika 
     
      Kontaktná osoba:   Monika Botková
      Telefón: 036 / 7787218
      Fax: 036 7787218
      E-mail : platanzss@gmai  l.com  
       Internetová stránka : http:// www.platanzss.sk

2. Predmet zákazky

2.1.    Nákup PC zostavy a tlačiarne

2.2 Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií .

      Spoločný slovník obstarávania (CPCV) : 

      Kategória služby ( podľa prílohy č.2 a č. 3 zákona o verejnom obstarávaní ) .  0.

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky .

3. Komplexnosť dodávky

    Požiadavka na komplexnosť ponuky : požaduje sa na celý predmet zákazky

4. Zdroj finančných prostriedkov

    Predmet zákazky bude financovaný  z rozpočtu verejného obstarávateľa 

5. Druh zákazky

5.1 Typ zmluvy : zákazka na dodanie tovaru . Výsledok postupu verejného obstarávania
   uzavretie  zmluvy  na  dodanie  tovaru uzavretá  podľa  §  409  a  nasl.  Z.  č.  513/1991  Zb.   . 
Obchodného zákonníka  a § 3 ods. 2 zákona č.25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
      
5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodržanie 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 dodania predmetu zákazky : "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov č. 48 ,
       935 75 Ipeľský Sokolec , kancelárie "Platan",ZSS Lontov

6.2. Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky : 30 dní  od podpisu zmluvy t.j 06.07.2013.
       

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 nabolo predložené . 

8. Platnosť ponuky

    Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk , t.j. do 10.06.2013

                                                             Časť II. 
                                              Dorozumievanie a vysvetľovanie

9.   Dorozumievanie medzi obstarávateľskou organizáciou a uchádzačmi

9.1.  Poskytovanie  vysvetlení  a  iné  dorozumievanie  (  ďaľej  len  "informácie"  )  medzi 
obstarávateľskou  organizáciou  a  uchádzačmi  sa  zo  strany  obstarávateľskej  organizácie  bude 
uskutočňovať písomnou formou .

9.2.  Pri  poskytovaní  informácií  napríklad  elektronickou  poštou  ,  faxom  a  pod.  (  ďaľej  len 
"elektronické prostriedky " ) , ktrorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah , tieto informácie sa 
doručia aj v písomnej forme , najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie  elektronickými 
prostriedkami , pri dodoržaní zákonom  stanovených lehôt.

9.3. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie 
doručenej v písomnej forme je rozkhodujúca písomná forma .

10. Vysvetľovannie

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 :
Osoba zodpovedná za vysvetľovanie : Monika Botková , tel. : 036/ 77 87 218 , fax : 036/ 77 87 218,
e- mail :   platanzss@gmail.com,  monika botkova@platanzss.sk

10.2.  Odpoveď  na  každú  požiadavku  o  vysvetlenie  ,  predloženú  zo  strany  uchádzača  bude 
poskytnutá  najneskôr  do  troch  pracovných  dní  od  doručenia  žiadosti  o  vysvetlenie  všetkým 
záujemcom , ktorí si prevzali súťažné podklady .
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11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

11.1. Obhliadky na miesta dodania predmetu 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 predložená uchádzačom musí obsahovať :

         13.1.1 vyhlásenie o uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených
                    v ponuke , 
         13.1.2 doklady potrebné na preukázanie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia :
                    § 26 ods. 1 písm. f) je oprávnený dodávať tovar , uskutočňovať  stavebné práce alebo 
                     poskytovať službu – dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

                práce alebo poskytovať službu.
         
         13.1.3 samostatný  list , na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno uchádzača ,
                    adresa alebo sídlo uchádzača a návrh na plnenie jednotlivých kritérií 
                     
         13.1.4 návrh zmluvy , v ktorom sú zohľadnené časti B.3 Obchodné podmienky dodania
                    predmetu zákazky , B.1 Opis predmetu zákazky a B.2  Spôsob určenia ceny , 
 
     13.2 Všetky požadované doklady , ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti   

              vo verejnom obstarávaní , resp. ďalšie požadované dokumenty musia byť originály , 
                   alebo úradne osvedčené kópie originálov , nie staršie ako 3 mesiace.

           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.

14.2 Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách .
         
            14.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty ( ďalej len „DPH“ ) , navrhovanú  
                   zmluvnú cenu uvedie v zložení : 



                 14.3.1    navrhovaná zmluvná cena bez DPH
                14.3.2    sadzba DPH a výška DPH
                   14.3.3    navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

           14.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH , uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.
                    Na skutočnosť, že nie je platcom DPH , upozorní .

  
                                                                 Časť IV.   
                                                        Predkladanie ponúk     

          15.    Označenie obalov ponúk
 
            15.1  Uchádzač vloží ponuku  do samostatného obalu . Obal musí byť uzatvorený.
 
            15.2  Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje :

                     15.2.1  adresu obstarávateľskej organizácie uvedenú vo výzve a v týchto súťažných
                                 podkladoch ,
                     15.2.2  adresu uchádzača , 
                     ( uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača )    
                         15.2.3  označenie „ zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať “                    
                         15.2.4  označenie heslom zákazky s nízkou hodnotou :
                      " Nákup PC zostavy a tlačiarne "

            16.    Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

            16.1  Ponuky je potrebné doručiť na adresu :
                     „PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb Lontov 
                     Lontov č. 48  
                     935 75 Ipeľský Sokolec

             16.2  Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk . Lehota na predkladanie 
                      ponúk uplynie dňa 20.05.2013 do 15: 30 hod.

              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 ja 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 ponúk

            18.1  Termín a miesto otvárania ponúk sú uvedené vo výzve . Otváranie ponúk sa uskutoční 
                     dňa 21.05.2013 o 8:00 hod.. Miestom otvárania ponúk je „PLATAN“,ZSS Lontov,
                     spoločenská miestnosť .

             18.2  Na otváranie ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači , ktorí predložili ponuky .
                      Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo  členom
                      štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho 
                      zastupovanie .

             18.3  Uchádzač ( fyzická osoba ) , štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 
                      uchádzača ( právnická osoba ) , sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti
                      a výpisom z obchodného registra alebo živnostenským listom. Poverený zástupca 
                      uchádzača s a preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie .
 
             18.4  Na otváraní ponúk sa účasti uchádzačov všetkým zúčastneným z predložených ponúk
                      zverejnia obchodné mená , sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich
                      návrhy na plnenie určených kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sa dajú vyjadriť 
                      číslicou.

            19.    Preskúmanie ponúk  

            19.1  Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené len tie ponuky , ktoré:
                     19.1.1  obsahujú náležitosti určené v bode „Obsah ponuky“,
                     19.1.2  zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve a v týchto 
                                 súťažných podkladoch.

            19.2  Platnou ponukou je ponuka , ktorá súčasne neobsahuje žiadne obmedzenia alebo 
                     výhrady , ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami . Ostatné 
                     ponuky uchádzačov budú vylúčené. 

            19.3  Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia .

            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.2 Kritériá
                    na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia .   
            20.2 V zmysle § 140  námietky nemožno podať b) pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou.
            20.3 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 zas podmienok uvedených v 
                    § 46 zákona o verejnom obstarávaní.
                  
    
                                                   



                                                              Časť VI.
                                                         Uzavretie zmluvy

            21.    Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

            21.1  Všetkým uchádzačom , ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude doručená písomná 
                     informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

            21.2  Úspešnému uchádzačovi bude oznámené , že sa jeho ponuka prijíma. Neúspešným
                     uchádzačom bude oznámené , že neuspeli s uvedením dôvodu nepriatia ich ponuky.

            22.   Uzavretie zmluvy

            22.1  S úspešným uchádzačom bude v súlade s § 45 zákona o verejnom obstarávaní 
                     uzavretá zmluva najskôr šestnásti deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku     
                     vyhodnotenia ponúk, a v lehote viazanosti ponúk, to je najneskôr do 10.06.2013 .        
            22.2  Ponuky uchádzačov , ani ich časti , sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov .

                    



   A.1 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH
                                                         UPLATNENIA    

            
             1. cena – body 100,00

        1. cena : cena za dodanie predmetu zákazky 
                maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou
                zákazky a pri ostatných ponukách s a určí úmerou . Hodnotenie ceny za dodanie predmetu
                zákazky ostatných ponúk sa  vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny zákazky 
                platnej ponuky a navrhovanej ceny zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky , 
                prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.

         Víťazom verejného obstarávania sa stane ten uchádzač , ktorého cenová ponuka dosiahne
         najvyššie bodové hodnotenie , t. j . ponúkne najnižšiu cenu .    



                                                     B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Nákup PC zostavy : 

Parametre - 

-  PC s  dvojjadrovým procesorom 2,7 GHz, 4 GB DDR3, 500 GB HDD

- klávesnica

- myš

- LED monitor 19“

-  Windows 7 HP SK.

Nákup tlačiarne : 

Parametre 

- Kompaktná laserová tlačiareň s duplexom a rozlíšením 600 dpi 

-  tlač 25 str/min.

-  pracovné využitie – mesačne A4  8000 strán

- vstupný zásobník na  250 listov

- 10 hárkový slot na prioritné podávanie jednotlivých listov

- pamäť 32 MB

- pripojenie cez USB 2.0

 



            B. 2  SPÔSOB URČENIA CENY

      1.   Cena za obstarávaný tovar alebo službu , súvisiacu s dodaním tovaru , 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.   Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky  , t.j.
            sumár všetkých položiek , ktorý vychádza z ocenených položiek výkazu položiek
            predloženého uchádzačom.

      3.  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. Položky ( jednotlivé
           časti predmetu zákazky ) uvedené v zozname položiek , pre ktoré uchádzač neuvedie 
           jednotkovú cenu , budú považované za už zahrnuté v iných cenách .

      4.  Pri určení ponukovej ceny za dodanie tovaru , prípadne súvisiacich služieb , ak sú súčasťou 
           predmetu zákazky , uvedie uchádzač požadované údaje o cene za dodanie jednotlivých častí 
           predmetu zákazky , v členení podľa požiadaviek obstarávateľskej organizácie.  



                   

                   B. 3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY



                                            ZMLUVA NA DODANIE TOVARU  č. 

uzatvorená podľa § 409 a nasl.  Z .č. 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník  a § 3 ods. 2  zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  medzi týmito zmluvnými stranami

Článok I.
Zmluvné strany

1. Kupujúci:           „PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb Lontov , 935 75 
Zastúpený:  PhDr. Valériou Solmošiovou - riaditeľkou
IČO: 00596841                  
DIČ: 2021020925                 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:  7000309966/8180        
(ďalej len „Kupujúci“)

2. Predávajúci:               doplní uchádzač
                                   Obchodné meno :

              Zastúpený :  
               IČO: 
               DIČ: 

                                    IČ DPH: 
               Zapísaný v obch. registri pod č.:  
               Oddiel: 

                Vložka č :
               Bankové spojenie: 
               Číslo účtu: 

                                    Tel. číslo:
                                    e-mail : 

               (ďalej len „predávajúci“) 

Článok II.
Preambula

Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazky 
s nízkou hodnotou § 102  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení 
niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov,   ktorej víťazom sa stal predávajúci.

Článok III.
Predmet zmluvy

1.       Názov predmetu zákazky:  Nákup PC zostavy a tlačiarne
2.       Predávajúci sa zaväzuje dodať za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 1 (jeden) ks PC 

zostavy zn. …............ a 1 (jeden) ks tlačiarne zn. …...........  bližšie špecifikovaného 
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

3.       Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpnej zmluvy vymedzený v čl. III bod 2 prevziať v zmluve     
dohodnutým spôsobom  a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy. 

4.       Predávajúci sa zaväzuje odovzdať ako súčasť predmetu zmluvy:
   -  dodací list  a  návod na obsluhu a údržbu v Slovenskom jazyku .



Článok IV.
Kúpna cena, platobné podmienky.

1. Kúpna cena za predmet zmluvy  je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a 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.  V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s plnením predmetu zmluvy 
podľa článku III. tejto zmluvy vrátane obalu a  dopravy na miesto plnenia. 

3.  Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku spôsobom 
a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou. 

4.   Po dodaní predmetu zmluvy podľa čl. V bod 1. tejto zmluvy a jeho prevzatí v mieste plnenia,    
vystaví predávajúci potvrdený dodací list na  predmet zmluvy v mieste plnenia podľa čl. V. 
tejto zmluvy.

5.   Splatnosť faktúry je dohodnutá na 30 dní od jej doručenia kupujúcemu. Pre tento účel sa za deň  
úhrady považuje dátum odpísania dojednanej sumy z účtu kupujúceho.

6.   Kupujúci je oprávnený vrátiť daňový doklad, ktorý nemá zákonom a zmluvou požadované 
náležitosti, a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu, prestáva 
plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného 
daňového dokladu.

Článok V.
Dodacie podmienky.

1. Predávajúci  sa  zaväzuje  dodať  predmet  kúpy podľa  čl.  III.  tejto  zmluvy do  30   dní  od 
podpísania tejto zmluvy.

2. Presný  deň  dodania  oznámi  predávajúci  kupujúcemu  písomne  najneskôr  3  pracovné  dni 
vopred,  pričom  postačí  doručenie  takéhoto  oznámenia  na  telefónne  číslo  036/7787218. 
Kupujúci sa zaväzuje  predmet zákazky  v uvedenom termíne prevziať.

3. Miestom dodania je: „ PLATAN „ Zariadenie sociálnych služieb Lontov,  č.48 ,935 75  pošta 
Ipeľský Sokolec. 

4. Predmet  zmluvy  uvedený  v čl.  III.  tejto  zmluvy je  splnený  jeho  prevzatím a podpísaním 
dodacieho  listu  zástupcom kupujúceho.  Na  dodacom liste  predávajúci  je  povinný  uviesť 
výrobné čísla jednotlivých dodaných tovarov (identifikačné znaky) a  uviesť jednotkovú cenu 
jednotlivých tovarov.

5. V prípade, že kupujúci odmietne prevziať predmet zmluvy napriek tomu, že predmet zmluvy 
je  pripravený  na  prevzatie,  je  splnenie  predmetu  zmluvy  splnené  jeho  uskladnením 
u predávajúceho. Predávajúci bude o tejto skutočnosti kupujúceho informovať písomne.

                                                                     Článok VI.

Por. 
číslo 

Model Počet Cena bez DPH Cena s DPH

 (ks) DPH
1.

2.

Cena celkom :  …................. € s DPH   
Slovom: …..................... €  a …...............centov  s DPH



Kvalita tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy riadne a včas a v požadovaných vlastnostiach, 
množstve, v akosti a v prevedení podľa článku III. tejto zmluvy.

2. Predávajúci  vyhlasuje,  že  predmet  kúpy  dodávaný  v rámci  predmetu  zmluvy  je  doteraz 
nepoužívaný a jeho technické a prevádzkové parametre sa zhodujú s parametrami uvádzanými 
ich výrobcom, tovar je nový, prvotriedneho vyhotovenia a z prvotriednych materiálov. 

3. Záručná doba predmetu zmluvy je  doplní uchádzač. mesiacov vrátane všetkých originálnych 
dielov a príslušenstva dodávaného ako súčasť zariadenia. Záručná doba začína plynúť dňom 
prevzatia predmetu zmluvy (v deň podpisu   dodacieho listu v mieste plnenia). Kupujúci je 
povinný  dodržiavať  návod  na  obsluhu  a predávajúcim  vydané  inštrukcie  (písomné)  na 
používanie predmetu kúpy.

4. Záruka  sa  nevzťahuje  na  mechanické  poškodenie  predmetu  zmluvy  spôsobené  kupujúcim 
(používateľom),  na  nedodržanie  prevádzkových  podmienok,  na  ktoré  bol  kupujúci 
predávajúcim upozornený a na poškodenie predmetu zmluvy v dôsledku živelnej pohromy.

5. Kupujúci je povinný vady písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich 
zistení, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Nároky kupujúceho z  vád tovaru sa 
riadia ustanoveniami § 436 Obchodného zákonníka.

6. V prípade zistenia vady vykoná prvotné oznámenie predávajúcemu o jej  zistení zamestnanec 
používateľa telefónom alebo faxom na t. č.  035/6424303  (servisné stredisko predávajúceho 
a pod.). Počas záručnej doby sa predávajúci zaväzuje nastúpiť na odstránenie reklamovanej 
vady zodpovedajúcim spôsobom do 48 hodín od nahlásenia používateľom. Reklamácia bude 
vybavená do 10 dní od nahlásenia vady.

7. Predávajúci na základe písomnej požiadavky kupujúceho, poskytne na dodaný predmet zmluvy 
pozáručný  servis na území SR. 

8. Záručný servis zaisťuje predávajúci na vlastné náklady. Nástup na záručný a pozáručný servis je 
48 hodín po písomnom nahlásení.

9. Nebezpečenstvo  škody  v dodávke  (nekompletnosť,  poškodenie)  prechádza  na  kupujúceho 
v momente  odovzdania  –  prevzatia  predmetu  zmluvy kupujúcim.  Kupujúci  si  vyhradzuje 
právo neprevziať poškodený alebo nekompletný predmet kúpy.

Článok VII.
Zmluvné pokuty a sankcie

1. Kupujúci je oprávnený uplatniť u predávajúceho zmluvnú pokutu za nedodanie predmetu 
kúpy v dohodnutom čase  a to  0,02% z kúpnej  ceny  za  každý  deň  omeškania  s  plnením. 
Pokuta bude jednostranne započítaná s kúpnou cenou.

2. Predávajúci je oprávnený uplatniť u kupujúceho zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou 
kúpnej ceny a to 0,02% z kúpnej ceny za každý deň omeškania s plnením.

3. Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej 
výške vznikne druhej strane škoda.

Článok VIII.
Vlastnícke právo

Kupujúci nadobúda výlučné vlastnícke právo k predmetu zmluvy  až po úhrade kúpnej ceny na účet 
predávajúceho.



Článok IX.
Zánik zmluvy, okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Nedodržanie záväzku splnenia predmetu zmluvy v požadovaných vlastnostiach a kvalite zo 
strany predávajúceho budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy 
podľa § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka. Omeškanie predávajúceho s dodávkou predmetu 
zmluvy o viac ako 4 týždne bude  kupujúci považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy.

2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana 
okamžite písomne odstúpiť od zmluvy. Právo zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú 
pokutu tým nie je dotknuté. 

3. Za porušenie tejto zmluvy spôsobené vyššou mocou zmluvné strany nezodpovedajú. Pod 
vyššou mocou chápu zmluvné strany udalosti, ktoré nebolo možné predvídať alebo ak ich aj 
zmluvné strany predvídali, tieto sa uskutočnili mimo ich vôle a vplyvu, ak tieto plne alebo 
čiastočne bránili plneniu podmienok zmluvy. Príkladmi vyššej moci sú prírodné katastrofy, 
požiare, záplavy, explózie, štrajky, nepokoje, vojny, zásahy štátu alebo vojenských orgánov. 
Uvedený výpočet nie je taxatívny.

4. V prípade vyššej moci budú termíny vyplývajúce z tejto zmluvy predĺžené o dobu trvania 
stavu zapríčineného vyššou mocou. V prípade, že vyššia moc bude pretrvávať dlhšie ako 30 
dní,  zmluvné  strany  sa  dohodnú  na  spôsobe  ďalšieho  plnenia  tejto  zmluvy  alebo  na  jej 
zrušení.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené alebo doplňované iba písomnou 
formou po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy, uvedené v 
dodatkoch, budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 
Záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutý z tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami 
Obchodného zákonníka nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý automaticky spadá pod vzťahy 
upravené v § 261 Obchodného zákonníka.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť dohodou. 
Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne 
a miestne príslušnému súdu .

4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Dve 
vyhotovenia obdrží kupujúci, jedno vyhotovenie obdrží predávajúci. 

5.    Zmluva  nadobúda  platnosť   dňom jej  podpísania  zmluvnými  stranami  a účinnosť   dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho.

   6.     Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom.

   7.     Zhotoviteľ vyhlasuje, že dáva objednávateľovi  súhlas so zverejnením tejto zmluvy na

           webovom sídle ZSS „PLATAN“ Lontov.

8.     Zhotoviteľ súhlasí s podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom , ktorej sa stal

        víťazom.

    9.     Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 
          porozumeli a na znak  súhlasu s jej obsahom ju podpísali.



       V ….................. dňa  ….......2013                     V  Lontove  dňa …............2013

        ________________________                        _______________________________       
                predávajúci                                                                      kupujúci          
                                                                                        
           obchodné meno                                                    PhDr. Valéria Solmošiová
           konateľ spoločnosti                                                           riaditeľka
           doplní uchádzač                                                     „PLATAN“,ZSS Lontov



                                                                     Príloha č.1  k zmluve č. 

 Označenie dodávky                               Množstvo                   Cena celkom s DPH

doplní uchádzač

Spolu s DPH :               EUR 

slovom :

Charakteristika PC zostavy   :

doplní uchádzač

Charakteristika tlačiarne : 

doplní uchádzač


