
 

Výzva na predkladanie ponúk č. 18/2018 

 podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:    Spojená škola 

Adresa:    Československej armády 24, 036 01 Martin 

IČO:    17050499 

DIČ:    2020598481 

Zastúpený:   PaedDr. Jozef Zanovit 

Kontaktná osoba:   Ing. Libuša Kühnelová 

Telefón:    043/ 400 11 41 

Elektronická pošta:   kuhnelova.ssmt@gmail.com 

 

3. Druh zákazky 

Tovar, Služba. 

 

4. Názov zákazky: 

Sústruh na obrábanie kovových obrobkov.  
 

5. Opis predmetu zákazky/ Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky:  

   Sústruh na obrábanie kovových obrobkov (typ SN32, výrobca TRENS SK, a.s.)  

 

Max. obežný priemer mm min.   330       max. 460 

Max. obežný priemer nad suportom mm min.   168       max. 250 

Max. sústružený priemer v prelomení mm min.   520       max.630 

Užitočná dĺžka prelomenia mm min.   230 

Vzdialenosť hrotov mm min.   1000  

Výška hrotov nad lôžkom mm min.   160 

Šírka lôžka mm min.   340 

    
Hlavné vreteno :  

  
 

   
 Ukončenie vretena BAJONET (ISO702-III) 

  
B6 

Vnútorný kužeľ vo vretene 
  

MORSE 6 

Vŕtanie vretena mm min. 52       max. 80 

Priemer vretena pod prednými ložiskami               mm 
 

80 

Min. otáčky vretena min -1 min. 14       max. 25 

Max. otáčky vretena min -1 min. 1800    max.2500 

Počet prevodových stupňov 
  

12 až 16 

    
Pohon vretena :  

  
 

   
 Výkon elektromotora hl. pohonu kW min. 4     max.5,5 

Max. krútiaci moment Nm 
 

40 

Medzné otáčky pre max. krútiaci moment min -1 
 

1000 
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Suporty s pohonmi :  
  

 
   

 X-os 
  

 
   

 Rozsah posuvov priečneho suportu mm.ot -1 
 

0,12-1,6 

Rýchloposuv priečneho suportu 
mm.min -

1  
bez rýchloposuvu  

Pracovný zdvih priečneho suportu mm min. 250      max. 280 

Pracovný zdvih nožového suportu mm 
 

 135 -140 

    
Z-os  

   

    
Rozsah pracovných posuvov pozdĺžnych mm.ot -1 

 
0,025-3,2 

Rýchloposuv pozdĺžny 
mm.min -

1  
bez rýchloposuvu  

   
 Ručné nástrojové systémy 

  
 

   
 Štandardný nástrojový držiak 

  
4-boký nástr.držiak 

Max. prierez noža mm 
 

20x20 

 
   

Koník :  
  

 
   

 Vnútorný kužeľ hrotovej objímky 
  

MORSE 5 

Priemer hrotovej objímky mm min. 70 

Zdvih pinoly mm 
 

170 -180 

Pojazd koníka mm 
  

Ovládanie 
  

ručné 

Priečne prestavenie mm 
 

±12 

    
Kryt vodiacej skrutky a tyče 

  
ÁNO 

Kryt skľučovadla 
  

ÁNO 

Kryt proti trieskam na suporte 
  

ÁNO 

Kalené vodiace plochy na 400HP do hĺbky 2mm 
  

ÁNO 

Prenos krútiaceho momentu do prevodovky 

prostredníctvom reverzačnej rozbehovej spojky   
ÁNO 

Ovládanie posuvov v X a Z jednou pákou na 
suporte   

ÁNO 

Možnosť nastavenia vypínacích síl vyradenia 

posuvov v osi Z.   
ÁNO 

Kalené ozubené kolesa a hriadele ( 60 HRC ) 
  

ÁNO 

Max. obvodová a čelná hádzavosť vretena do 
0,007mm   

ÁNO 

    

    
Zvláštne príslušenstvo 

   
Rýchloupínacia hlava Multi Suisse B + držiak s 
odskokom   

ÁNO 



Mikronáražka pozdlžna metrická CE 
  

ÁNO 

3-čeľusťové skľučovadlo s prírubou dia 200 B6 
  

ÁNO 

Otočný hrot MK5 
  

ÁNO 
 

  

6. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin 

 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Nie 

 

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

42630000-1 Kovoobrábacie stroje  

42621000-5 Sústruhy  

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky je 25 382,00 EUR bez DPH. 

 

10. Trvanie zmluvy: do 31.12.2018. 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.  

 

12. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky: 

Vyplnené a podpísané  “Vyhlásenie uchádzača“ (Príloha č.1). 

Cena musí byť konečná a zahŕňať všetky manipulačné, servisné a iné náklady a poplatky 

spojené s obstarávaným tovarom, službou. 

 

 

13. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky a označenie obalu ponuky: 

Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 8.11.2018 do 12:00 hod. 

Cenové ponuky je možné zaslať poštou, kuriérom alebo doručiť osobne na kontaktnú adresu 

uvedenú v bode 1. Spojená škola, Československej armády 24, 036 01 Martin, najneskôr 

v lehote na predkladanie ponúk.  

Osobné doručovanie: v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14:00 hod., kedy je možné zo 

strany záujemcov/uchádzačov doručovať písomnosti osobne na sekretariát verejného 

obstarávateľa. Vysvetľovanie resp. komunikácia medzi verejným obstarávateľom 

a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-mailovej adresy: 

kuhnelova.ssmt@gmail.com 

 

Ponuku je uchádzač povinný predložiť v jednom origináli (v listinnej forme).  
 

13.1 Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. Ponuku vloží do samostatného 

nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený a zabezpečený 

proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi 
 

Na vrchnom obale/obálke ponuky, uchádzač uvedie 
Adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa  

Adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)  

Označenie „súťaž – neotvárať“  

Označenie názvom zákazky: Sústruh na obrábanie kovových obrobkov. 
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14. Vyhodnotenie ponúk na základe: 

Najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky. 

 

15. Ďalšie informácie: 

Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom stanovenia 

poradia jednotlivých ponúk podľa výšky navrhnutej ceny od najnižšej ceny po najvyššiu. 

Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste.  

 

Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom prostredníctvom e-mailu, ktorý 

uviedli vo Vyhlásení uchádzača (Príloha č. 1). 

 

Výsledkom bude zmluva o dodaní tovaru. 

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke. 

 

16. Prílohy k výzve: 

Príloha č.1 : Vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 2: Návrh zmluvy 

  

 

Dátum: 22.10.2018 

 

Meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby 

za proces verejného obstarávania:  Ing. Libuša Kühnelová 

 

Meno, priezvisko a podpis zodpovedného  

riadiaceho pracovníka:  PaedDr. Jozef Zanovit, riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača 

 
K zákazke realizovanej v zmysle § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v. n. p. na  predmet zákazky: 

 

„Sústruh na obrábanie kovových obrobkov“ 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 
Obchodné meno ....................................................................................... IČO: .....................................,  

 

zastúpená ................................................ týmto 

čestne vyhlasujem, 

- že súhlasím s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie 

cenových ponúk ; 

- že mnou poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé; 

- že súhlasím s návrhom Kúpnej zmluvy, ktorý je prílohu Výzvy na predkladanie ponúk; 

- že predložená cena za celý predmet zákazky je uvedená v mene EUR s DPH (ak uchádzač nie je 

platcom DPH, uvedie to v ponuke) 

 

- že (meno) ......................................................... je oprávnená osoba uchádzača, a (e-mail) 

......................................................................... je kontaktnou e-mailovou adresou na doručovanie 

a prijímanie podkladov,  dokladov a dokumentov v elektronickej podobe medzi uchádzačom a 

verejným obstarávateľom; 

-   že súhlasím s verejným obstarávaním, realizovaným podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.   

     o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 

predmet zákazky  „Sústruh na obrábanie kovových obrobkov“ 

 

- že nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu 

- že máme v predmete činnosti (O.R; príp. Ž.R.) oprávnenie na dodávanie tovarov, ktoré sú 

predmetom zákazky „Sústruh na obrábanie kovových obrobkov“. 

 

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

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

                                                                                         Fyzická osoba alebo štatutárny                  

                                                                                                      orgán, meno, podpis, pečiatka 
 

 

 

 



Príloha č. 2 – Návrh zmluvy 

 

Kúpna zmluva 
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

I. Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ: 

Obchodné meno: Spojená škola 

Sídlo: Československej armády 24, 036 01 Martin 

IČO: 17050499 

DIČ: 2020598481 

IČ DPH: SK2020598481 

Číslo účtu: SK4281800000007000483796 

Telefón: +42143 4001110 

 

1.2 Dodávateľ: 

Obchodné meno:  

Sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Číslo účtu: 

Telefón:  

 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Názov: Nákup strojov - Sústruh na obrábanie kovových obrobkov 

Kľúčové slová: Sústruh na obrábanie kovových obrobkov 

CPV: 42630000-1 - Kovoobrábacie stroje; 42621000-5 - Sústruhy; 60000000-8 - Dopravné služby 

(bez prepravy odpadu) 

Druh/y: Tovar; Služba 

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy: 

Sústruh na obrábanie kovových obrobkov (typ SN32, výrobca TRENS SK, a.s) 

Funkcia 

Stroje určené na mechanické opracovanie materiálov pre školské dielne odbornej výchovy 

Počet ks 1 

    

Max. obežný priemer mm min.   330       max. 460 

Max. obežný priemer nad suportom mm min.   168       max. 250 

Max. sústružený priemer v prelomení mm min.   520       max.630 

Užitočná dĺžka prelomenia mm min.   230 

Vzdialenosť hrotov mm min.   1000  

Výška hrotov nad lôžkom mm min.   160 

Šírka lôžka mm min.   340 

    
Hlavné vreteno :  

  
 

   
 Ukončenie vretena BAJONET (ISO702-III) 

  
B6 

Vnútorný kužeľ vo vretene 
  

MORSE 6 

Vŕtanie vretena mm min. 52       max. 80 

Priemer vretena pod prednými ložiskami               mm 
 

80 



Min. otáčky vretena min -1 min. 14       max. 25 

Max. otáčky vretena min -1 min. 1800    max.2500 

Počet prevodových stupňov 
  

12 až 16 

    
Pohon vretena :  

  
 

   
 Výkon elektromotora hl. pohonu kW min. 4     max.5,5 

Max. krútiaci moment Nm 
 

40 

Medzné otáčky pre max. krútiaci moment min -1 
 

1000 

   
 Suporty s pohonmi :  

  
 

   
 X-os 

  
 

   
 Rozsah posuvov priečneho suportu mm.ot -1 

 
0,12-1,6 

Rýchloposuv priečneho suportu 
mm.min -

1  
bez rýchloposuvu  

Pracovný zdvih priečneho suportu mm min. 250      max. 280 

Pracovný zdvih nožového suportu mm 
 

 135 -140 

    
Z-os  

   

    
Rozsah pracovných posuvov pozdĺžnych mm.ot -1 

 
0,025-3,2 

Rýchloposuv pozdĺžny 
mm.min -

1  
bez rýchloposuvu  

   
 Ručné nástrojové systémy 

  
 

   
 Štandardný nástrojový držiak 

  
4-boký nástr.držiak 

Max. prierez noža mm 
 

20x20 

 
   

Koník :  
  

 
   

 Vnútorný kužeľ hrotovej objímky 
  

MORSE 5 

Priemer hrotovej objímky mm min. 70 

Zdvih pinoly mm 
 

170 -180 

Pojazd koníka mm 
  

Ovládanie 
  

ručné 

Priečne prestavenie mm 
 

±12 

    
Kryt vodiacej skrutky a tyče 

  
ÁNO 

Kryt skľučovadla 
  

ÁNO 

Kryt proti trieskam na suporte 
  

ÁNO 

Kalené vodiace plochy na 400HP do hĺbky 2mm 
  

ÁNO 

Prenos krútiaceho momentu do prevodovky 

prostredníctvom reverzačnej rozbehovej spojky   
ÁNO 



Ovládanie posuvov v X a Z jednou pákou na 

suporte   
ÁNO 

Možnosť nastavenia vypínacích síl vyradenia 
posuvov v osi Z.   

ÁNO 

Kalené ozubené kolesa a hriadele ( 60 HRC ) 
  

ÁNO 

Max. obvodová a čelná hádzavosť vretena do 

0,007mm   
ÁNO 

    

    
Zvláštne príslušenstvo 

   
Rýchloupínacia hlava Multi Suisse B + držiak s 

odskokom   
ÁNO 

Mikronáražka pozdlžna metrická CE 
  

ÁNO 

3-čeľusťové skľučovadlo s prírubou dia 200 B6 
  

ÁNO 

Otočný hrot MK5 
  

ÁNO 
 

 

Podmienky: 

Vrátane dopravy na miesto plnenia - Martin (dátum a čas dodania stroja si zmluvné strany dohodnú 

najmenej 3 pracovné dni vopred). Objednávateľ požaduje dodanie tovaru len v pracovných dňoch v 

čase od 8:00 h do 14:00 h. Požaduje sa dodanie predmetu naraz, v zmluvne dohodnutom množstve a s 

požadovanými vlastnosťami. 

 

Vrátane montáže, inštalácie a uvedenia do prevádzky na mieste plnenia (max. do 2 týždňov od dodania 

stroja, vyžaduje sa protokol o uvedení stroja do prevádzky). 

 

Požaduje sa záruka na min. 2 roky a bezplatný min. 2-ročný servis. Poskytnutou zárukou predávajúci 

ručí, že predmet zmluvy bude mať po celý čas trvania záručnej doby vlastnosti stanovené touto 

zmluvou a zároveň sa zaväzuje, že po celý čas trvania záručnej doby bude technické zariadenie plne 

funkčné a spôsobilé na riadne využívanie. Predávajúci po dobu trvania záručnej doby uvedenej v 

predchádzajúcom odseku zodpovedá za všetky závady, ktoré sa pri užívaní technického zariadenia 

vyskytnú alebo ktoré zistí kupujúci a ktoré bude reklamovať. 

 

V záruke je zahrnuté aj bezplatné dodanie náhradných dielov potrebných na riadne fungovanie stroja 

ako aj poradenská starostlivosť o stroj. 

 

Vrátane zaškolenia min. 2 osôb (max. do 2 týždňov od dodania stroja). 

 

Do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane 

výrobcu, obchodného názvu a typu a dokumentáciu preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných 

parametrov. Ak špecifikácia nie je v súlade so zadanou špecifikáciou, dodávateľ je povinný do 3 

pracovných dní predložiť špecifikáciu, ktorá bude požiadavky spĺňať. Ak ani táto špecifikácia nebude 

zodpovedať zadanej špecifikácii, vyhradzujeme si právo od zmluvy odstúpiť, tovar neprevziať. 

 

Pre všetky požiadavky kupujúceho, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a ktoré sa viažu na 

konkrétneho výrobcu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu 

predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené ekvivalenty. Dôkazné bremeno o súlade vlastností 

ekvivalentu s požadovaným predmetom zákazky je na strane predávajúceho. V prípade sporu je 

rozhodujúci znalecký posudok. Náklady na znalecký posudok sú na strane predávajúceho. 

 

Spolu so strojom predávajúci odovzdá kupujúcemu všetky dokumenty, ktoré sa k nemu vzťahujú a 

ktoré sú potrebné na jeho bezpečnú prevádzku a na výkon vlastníckeho práva a to najmä, nie však 

výlučne: návod na obsluhu a údržbu stroja (v slovenskom alebo českom jazyku), podmienky a zásady 

bezpečnej práce (v slovenskom alebo českom jazyku), protokol o dodaní stroja (preberací/odovzdávací 

protokol pri prevzatí stroja), riadne vyplnený "Záručný list" a iné relevantné dokumenty. 

 



V prípade, že tovar nebol dodaný v počtoch uvedených v zmluve naraz, javí známky vady tovaru 

(použitý, poškodený, 

nefunkčný, dodaný čo i len jeden tovar v rozpore so špecifikáciou uvedenej v zmluve alebo 

osobitnými požiadavkami na plnenie), alebo bol dodaný po lehote plnenia, považuje sa to za podstatné 

porušenie zmluvy. V takom prípade má 

objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy, tovar neprevziať a dodávateľ je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny. 

 

V prípade, že je predávajúci v omeškaní s dodaním predmetu zmluvy, predávajúci sa zaväzuje uhradiť 

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny predmetu zmluvy za každý kalendárny deň 

omeškania. 

 

Objednávateľ požaduje dodanie výlučne nových nepoužívaných zariadení/strojov/materiálov s 

príslušenstvom a nebude akceptovať používané alebo repasované zariadenia/stroje s príslušenstvom. 

 

Predávajúci sa zaväzuje po zaplatení kúpnej ceny previesť na kupujúceho všetky vlastnícke práva k 

technickému zariadeniu. 

 

Kupujúci sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto zmluve prevziať riadne a včas dodané 

technické zariadenie a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. 

 

Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom aj reklamácia 

preukázateľne odoslaná kupujúcim v posledný deň záručnej doby sa považuje za uplatnenú v záručnej 

dobe. 

 

Predávajúci je povinný najneskôr do 48 hodín po doručení reklamácie písomne doručiť kupujúcemu 

oznámenie o prijatí 

reklamácie, o jej uznaní a o lehote odstránenia závady, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní. 

 

V prípade, že predávajúci v lehote do 5 pracovných dní nedoručí kupujúcemu rozhodnutie o vybavení 

reklamácie, má sa za to, že reklamáciu v plnom rozsahu uznal. 

 

Predávajúci je povinný reklamovanú závadu v dohodnutom termíne odstrániť. V prípade, že sa jedná o 

závadu, ktorá bude kupujúcemu brániť v prevádzke daného technického zariadenia, alebo bude mať 

povahu havárie, je predávajúci povinný začať s jej odstraňovaním do 48 hodín od nahlásenia 

reklamácie kupujúcim. 

 

 

V prípade uplatnenia reklamácie kupujúceho u predávajúceho sa predlžuje záručná doba na tú časť 

technického zariadenia, na ktorej sa vyskytla závada, o dobu vybavenia reklamácie. 

 

Predávajúci sa zaväzuje prijať reklamáciu na jeho adrese uvedenej v úvode tejto zmluvy, alebo v 

prípade zmeny adresy predávajúceho na novej adrese. Každú zmenu adresy sa predávajúci zaväzuje 

bezodkladne oznámiť kupujúcemu. 

 

Ak kupujúci v prípade uznania reklamácie oznámi lehotu, v rámci ktorej má byť reklamovaná závada 

diela odstránená a predávajúci reklamovanú závadu v tejto lehote neodstráni, má kupujúci právo dať 

reklamovanú závadu odstrániť tretej osobe, pričom predávajúci sa zaväzuje zaplatiť všetky náklady, 

ktoré vznikli kupujúcemu v súvislosti s jej odstránením. 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že 

druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. 

 

Pod podstatným porušením sa rozumie predovšetkým: nesplnenie dohodnutých priebežných termínov 

a konečného termínu dodania technického zariadenia stanovených v tejto zmluve, nedodržanie 



cenových a platobných podmienok stanovených v tejto zmluve, nedodržanie technických parametrov a 

podmienok dodania technického zariadenia stanovených v tejto zmluve. 

 

Vyhotovuje sa len 1 faktúra na celý predmet zmluvy po odsúhlasení preberacieho protokolu. Faktúra, 

ktorú predloží 

predávajúci kupujúcemu musí byť predložená v troch originálnych rovnopisoch a musí obsahovať 

všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných platných právnych predpisov SR. 

 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je 

oprávnený vrátiť ju 

predávajúcemu na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie splatnosti a nová lehota 

splatnosti začne plynúť 

doručením opravenej faktúry kupujúcemu. 

 

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z 

tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať 

DPH. Vo svojej  ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 

Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude 

registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v 

SR podľa zákona č. 222/2004 Z. 

 

Kupujúci je povinný zaplatiť fakturovanú čiastku v dohodnutej lehote splatnosti 30 (tridsať) 

kalendárnych dní. 

 

V prípade, že je kupujúci v omeškaní so splatením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať úrok z 

omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania. 

 

Preddavky ( zálohu) kupujúci neposkytuje. 

 

Predávajúci je povinný pripraviť a pri preberacom konaní objednávateľovi predložiť a odovzdať 

všetky platné atesty, platné prehlásenia o zhode, platné certifikáty, záručné listy a návody k obsluhe a 

iné doklady alebo podklady, ktoré sa všeobecne vyžadujú a súvisia s dodaním technického zariadenia. 

Bez týchto dokladov sa bude mať za to, že predmet zmluvy je nedokončený a nespôsobilý k 

odovzdaniu a to až do doby splnenia uvedenej podmienky. 

 

Všetky dokumenty sa predkladajú ako originály, v prípade, ak originál je v inom ako v slovenskom 

alebo českom jazyku, spolu s originálom sa predkladá aj jeho úradne overený preklad do slovenského 

jazyka. 

 

O priebehu odovzdania a prevzatia technického zariadenia je predávajúci povinný vypracovať 

preberací protokol, v ktorom bude okrem iného uvedený súpis všetkých zistených závad s uvedením 

dohodnutého termínu ich odstránenia. Preberací protokol podpíše kompetentný zástupca 

predávajúceho a kupujúceho. 

 

Pokiaľ objednávateľ odmietne technické zariadenia prevziať, je povinný uviesť v preberacom 

protokole svoje dôvody. 

 

Predmet zmluvy bude považovaný za ukončený až po dodaní všetkých technických zariadení a po 

odstránení všetkých závad uvedených v preberacom protokole. 

 

Objednávateľ nemá povinnosť technické zariadenie prevziať až do doby, pokiaľ predávajúci 

neodstráni všetky zistené závady. 

 

V prípade rozporov medzi kupujúcim a predávajúcim ohľadne zistených závad, je predávajúci 

povinný bezodkladne 



zabezpečiť odborné vyjadrenie tretej osoby – nezávislého autorizovaného odborníka. Ak kupujúci do 

piatich pracovných dní od jeho predloženia písomne vyjadrí súhlas s jeho odborným vyjadrením, bude 

to znamenať, že predmetná závada bola odstránená. V prípade jeho nesúhlasu, je povinný zabezpečiť 

odborné vyjadrenie ďalšieho nezávislého autorizovaného odborníka. 

 

V prípade omeškania s odstraňovaním závad zistených pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí 

predmetu zmluvy, predávajúci sa zaväzuje uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1,0 % z 

ceny predmetu zmluvy za každý kalendárny deň omeškania. 

 

III. Zmluvné podmienky 

3.1 Miesto plnenia Zmluvy: 

Štát: Slovenská republika 

Kraj: Žilinský 

Okres: Martin 

Obec: Martin 

Ulica: Československej armády 24 

 

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy: 

Do 31.12.2018 14:00:00 

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia: 

Jednotka: ks 

Požadované množstvo: 1,0000 

 

IV. Zmluvná cena 

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: xxxx EUR 

4.2 Sadzba DPH: xxxx 

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: xxxx EUR 

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch  vyhotoveniach, s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná 

strana obdrží po jednom vyhotovení. 

5.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom podpisu oboch zmluvných strán . 

5.3 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola spísaná podľa ich pravej a slobodnej vôle, žiadna 

zo zmluvných strán ju neuzatvárala v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Obidve zmluvné 

strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy v znení jej príloh, menovite 

s Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom a s obsahom súhlasia, na dôkaz 

čoho pripájajú svoj vlastnoručný podpis. 

5.4 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi 

predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

 

V Martine       

 

Dňa 00.00.2018     Dňa 00.00.2018 

 

 

za Predávajúceho:     za Kupujúceho: 

 

 

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

xxxx                Spojená škola 

 

 

 


