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OBEC KAMENNÉ KOSIHY
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ZVO)

Technológia pre zberný dvor Kamenné Kosihy
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:

Obec Kamenné Kosihy

Sídlo:

Kamenné Kosihy,3,
991 27 Kamenné Kosihy

Štatutárny zástupca:

Ing. Ladislav Pixiades – starosta obce

IČO:

00319368

DIČ:

2021171383

Tel.:

0907 651571

E-mail:

obeckkosihy@slovanet.sk

Internetová stránka:

www.kamennekosihy.sk

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Obec Kamenné Kosihy

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Kamenné Kosihy č. 3

4.

Predmet obstarávania:

Technológia pre zberný dvor kamenné kosihy

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: kúpna zmluva

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

6.1. Drvič stavebného odpadu
6. 2 Vaňový kontajner otvorený (2 ks)
6.3. Vaňový kontajner zatvárací (2 ks
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednotlivé časti predmetu zákazky alebo na celý
predmet zákazky .
7. CPV:

Drvič stavebného odpadu - 43414000-8
Vaňový kontajner otvorený - 34928480-6
Vaňový kontajner zatvárací - 34928480-6

8.

Predpokladaná hodnota zákazky: 39966,67 € bez DPH
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Z toho :
Drvič stavebného odpadu
29673,33
Vaňový kontajner otvorený (2 ks) 4605,00
Vaňový kontajner zatvárací (2 ks 5688,33
9.

Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Kamenné Kosihy, okres Veľký Krtíš,
Banskobystrický kraj

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do

6 týždňov od doručenia písomnej objednávky
11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: tvoria prílohu nasledovne
a) návrh kúpnej zmluvy
12. Financovanie predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ sa uchádza o poskytnutie dotácie z Operačného programu Kvalita
životného prostredia a z vlastných zdrojov.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená so
splatnosťou minimálne 30 dní po vystavení faktúry.
13. Lehota na predloženie ponuky:

18.4.2018 do 15,00 hod

14. Spôsob predloženia ponuky: mailom, poštou alebo osobne
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Najnižšia cena
Spôsob hodnotenia:
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo
celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude
vyhodnotená ako víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa
nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované
náležitosti.
16. Pokyny na zostavenie ponuky:

Uchádzač predkladá ponuku v listinnej podobe v jednom originálnom vyhotovení.
V prípade mailovej komunikácii uchádzač predloží farebný scan originálu.
Ponuka, celá korešpondencia a všetky doklady a dokumenty súvisiace s ponukou, musia byť
predložené v slovenskom jazyku.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne
musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v
českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (v
slovenskom) jazyku.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Identifikačné údaje uchádzača:
vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ uvedený v Prílohe 1
týchto súťažných podkladov. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov,
vyplní a predloží tento formulár každý jej člen;

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritérií“ uvedený v Prílohe 2 týchto
súťažných podkladov,

c) Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar.
U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo
živnostenského registra . Uchádzač splnenie podmienky účasti môže preukázať podľa §
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152 ods.1 a ods.3 zákona o VO.
d) Čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy 3, že uchádzač súhlasí so zmluvnými
podmienkami súťaže. V prípade, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, čestné
vyhlásenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
e) návrh Kúpnej zmluvy vypracovaný podľa prílohy tejto výzvy podpísaný uchádzačom,
jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v
jednom vyhotovení.
F) Katalógový list ponúkaného stroja s vyznačením presného typu s opisom parametrov.
17. Otváranie ponúk: 18.4.2018 o 15,30 hod

Miesto: obecný úrad Kamenné Kosihy
18. Postup pri otváraní ponúk:
19. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2018
20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

Ing. Ladislav Pixiades –kontaktná osoba na verejné obstarávanie.
tel.: 0907 651571
mail: obeckkosihy@slovanet.sk
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup
verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa,
alebo budú pre neho inak neprijateľné.

Kamenné Kosihy, dňa 06.04.2018
.....................................………..
Ing. Ladislav Pixiades
starosta obce
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Opis predmetu zákazky:
Technológia pre zberný dvor

1. Drvič stavebného odpadu








Drviče pre stavebný odpad z malých demolácií, výkopov, prírodného kameňa, keramiky,
mramoru a ďalšieho odpadu.
Konštrukčné riešenie: ako čeľusťový drvič s jednou pevnou čeľusťou a jednou
pohyblivou čeľusťou, ktorá je poháňaná excentrom cez zotrvačník.
Pohon je zabezpečený elektromotorom (380 V, 11 kW) a plochým pásom. Pohon má
byť kompletne zakrytý.
štandardná dodávka s podstavcom a násypkou, čeľuste z oteruvzdornej mangánovej
ocele a reverzibilné, t. j . dajú sa otočiť o 180° po opotrebovaní časti okolo drviaceho
otvoru.
Čeľuste vymeniteľné.
Nastavenie výslednej predrvenej frakcie od 10 do 80 mm.

Parametre
Veľkosť čeľuste

Min. 600 x 300 mm

Váha kg

Do 1380

Veľkosť
frakcie mm

výslednej

10 - 80

El. napätie V

380

Výkon kW

min. 11
3

Kapacita m /hod

7 - 16

2. Vaňový kontajner otvorený (2 ks):


Objem 7 m3



Rozmery 3500 x 1800 x 1500 mm



Lakovaný kontajner



Hrúbka plechu dna min. 4 mm



Hrúbka plechu čelá a boky kontajnera min. 3 mm



Vysypávacie háky na oboch stranách



Hmotnosť do 750 kg



Nosnosť min. 9 ton

3. Vaňový kontajner zatvárací (2 ks):


Objem 7 m3



Rozmery 3500 x 1820 x 1550 m



Lakovaný kontajner
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Hrúbka plechu dna min. 4 mm



Hrúbka plechu čelá a boky kontajnera min. 3 mm



Vysypávacie háky na oboch stranác



Hmotnosť do 840 kg



Nosnosť min. 9 ton



Možnosť uzamknutia kontajnera



Poklop kontajnera - tesný voči dažďovej vode



Poklop kontajnera z plechu hr. min. 1,5mm



Poklop na pružinách

5

_____________________________________________________
Príloha 1
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI
Obchodné meno alebo názov uchádzača
úplné oficiálne obchodné meno alebo
názov uchádzača

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
úplná adresa sídla alebo miesta
podnikania uchádzača
IČO
Právna forma
Zápis uchádzača v Obchodnom registri
označenie Obchodného registra alebo
inej evidencie, do ktorej je uchádzač
zapísaný podľa právneho poriadku štátu,
ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo
údaj o zápise do tohto registra alebo
evidencie
Štát
názov štátu, podľa právneho poriadku
ktorého bol uchádzač založený
Zoznam osôb oprávnených
konať v mene uchádzača

meno a priezvisko

Kontaktné údaje uchádzača
pre potreby komunikácie s
uchádzačom počas verejnej súťaže
Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefón
Fax
E-mail

V....................................., dňa ...

Podpisy:
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PRÍLOHA 2
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
OBSTARANIE TECHNOLÓGIE PRE ZBERNÝ DVOR OBCE
IPEĽSKÉ PREDMOSTIE

Zákazka:

Názov uchádzača

Sídlo uchádzača
IČO:

Navrhovaná cena
v eur bez DPH

DPH

Navrhovaná cena
v eur s DPH

Ponúkaná cena za dodanie
predmetu zákazky
Drvič stavebného odpadu -

Vaňový kontajner otvorený – 2 ks

Vaňový kontajner zatvárací – 2
ks

Cena spolu:

V ..........................................., dňa ............................

Pečiatka a podpis uchádzača
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PRÍLOHA 3
Uchádzač:
Obchodné meno
Adresa spoločnosti
IČO

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že súhlasím so zmluvnými
podmienkami súťaže uvedenými v častiach „kúpna zmluva“ na dodanie tovaru s názvom
Technológia pre zberný dvor Kamenné Kosihy
Uvedené požiadavky verejného obstarávateľa akceptujeme a v prípade nášho úspechu v tomto verejnom
obstarávaní ich zapracujeme do návrhu zmluvy.

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

................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis
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Kúpnazmluva
uzavretá medzi zmluvnými stranami
.................................../obchodné meno/
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
so sídlom
zapísan
bankové spojenie a číslo účtu:.
zastúp.: ....................................... / meno priezvisko funkcia štatutárneho orgánu/;
na jednej strane ako predávajúci
a
Obec Kamenné Kosihy,
so sídlom: Kamenné Kosihy 3
IČO: 00319368,
DIČ: 2021171383
zastúpená štatutárnym orgánom: Ing. Ladislav Pixiades – starosta obce;
na strane druhej ako kupujúci
podľa ust.§ 409 a nasl., ako i súvis. ust. Obchodného zákonníka SR – zák.č.513/1991 Zb.,
v znení nesk.predp.
takto:
I.
(1) Vyššie uvedené zmluvné strany .............................................(ďalej len predávajúci) a Obec
Kamenné Kosihy, (ďalej len kupujúci), na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného
kupujúcim a víťaznej ponuky predávajúceho v tomto verejnom obstarávaní, uzatvárajú túto kúpnu
zmluvu, ktorou sa predávajúci zaväzuje dodať pre kupujúceho jednotlivo určenú vec / veci – t.j. tovar
podľa nižšie uvedenej špecifikácie v odseku (2) a v súlade s podmienkami súťažných podkladov a vo
Vestníku verejného obstarávania uverejnenej výzvy na predkladanie ponúk a podmienkami
dohodnutými v tejto zmluve, previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetnému tovaru; a
kupujúci sa zaväzuje poskytnúť dohodnutú a potrebnú súčinnosť, predmetný tovar prevziať a riadne
zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
(2) Predmetom dodávky podľa tejto zmluvy je nový, t.j. nepoužitý tovar
Technológoia pre zberný dvor Kamenné Kosihy
Časť: .......................... (doplní predávajúci)
podľa prílohy , ktorá tvorí neoddeliteľnú časť k tejto zmluve.
II.
(1) Kúpnu cenu predmetného tovaru stanovujú účastníci zmluvy na základe výsledku cit.
verejného obstarávania ako zmluvnú cenu v celkovej sume .................,- EUR + DPH ............,-EUR,
spolu celkom ........................ EUR slovom: ....................................................., ktorá cena je pevná,
9
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konečná a nemenná. Táto cena zahŕňa aj dodanie tovaru do miesta plnenia ktorým je sídlo
kupujúceho, inštaláciu, odskúšanie a uvedenie dodávaného tovaru do prevádzky v sídle
kupujúceho. Predávajúcemu vzniká nárok na fakturáciu dohodnutej kúpnej ceny riadnym,
bezvadným splnením dodávky.
(2) Na zaplatení dohodnutej celkovej kúpnej ceny tovaru sa dohodli účastníci zmluvy tak, že
dohodnutú kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcemu na základe realizačnej faktúry
predávajúceho – spĺňajúcej všetky náležitosti riadneho daňového dokladu - vystavenej
predávajúcim najskôr v deň riadneho splnenia dodávky a doručenej do 10 dní odo dňa vystavenia
faktúry kupujúcemu, so splatnosťou do 30 dní od doručenia faktúry. V prípade ak faktúra
predávajúceho bola vystavená v rozpore s vyššie uvedeným odsekom 1 pred vznikom nároku na
fakturáciu alebo čo i len sčasti nespĺňa náležitosti riadneho daňového dokladu, kupujúci je oprávnený
takúto faktúru vrátiť predávajúcemu s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad voči
predmetnej faktúre a 30 dňová lehota splatnosti kúpnej ceny plynie kupujúcemu až od doručenia
novovystavenej riadnej realizačnej faktúry predávajúceho.
(3) Spôsob platenia dohodli zmluvné strany v bezhotovostnom platobnom styku prostredníctvom
banky, prevodom na bankový účet predávajúceho. Zmluvné strany dohodli, že pri tomto dohodnutom
spôsobe platenia kúpnej ceny je platba splnená dňom odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho.
Pokiaľ kúpna cena nie je zaplatená riadne a včas a medzi zmluvnými stranami k inej dohode nedôjde,
predávajúcemu vzniká nárok na úroky z omeškania z nezaplatenej sumy vo výške podľa ust. § 369
ods.2 cit. Obchodného zákonníka SR.
III.
(1) Predávajúci splní dodávku tovaru podľa špecifikácie v Článku I. tejto zmluvy kompletnou
a riadnou dodávkou do sídla kupujúceho v lehote do 120 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy. V rámci uvedenej dodacej lehoty presný termín dodávky dohodnú zmluvné
strany na základe avíza predávajúceho o pripravenosti dodávky minimálne sedem pracovných dní
vopred. Dodávka tovaru je kompletná, ak dodaný tovar spĺňa všetky technické údaje a parametre
v zmysle obsahu súťažných podkladov ktoré predávajúci prevzal v procese verejného obstarávania
a v zmysle ponuky ktorou sa predávajúci zúčastnil vo verejnom obstarávaní, ako aj požiadavky
bezpečnej prevádzky podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem
v SR a spolu s tovarom sú dodané doklady a dokumentácia vzťahujúca sa na dodávaný tovar, vrátane
návodu na obsluhu a údržbu dodaných vecí v slovenskom alternatívne v českom jazyku. Dodávka je
riadne splnená, ak kompletná dodávka sa uskutoční riadne a včas a predmet dodávky nemá právne
ani iné vecné vady, ďalej ak uvedením do prevádzky v mieste plnenia a odskúšaním je osvedčená
jeho spôsobilosť na riadne bezpečné užívanie. Kupujúci nie je povinný prevziať dodávku ktorá nie je
riadne splnená, je nekompletná, môže však predbežne prevziať dodávku s drobnými vadami ktoré
samy o sebe ani v spojení s inými nebránia obvyklému bezpečnému užívaniu vecí a s predávajúcim
sa písomne dohodne na urýchlenom odstránení vád. O konečnom riadnom a bezvadnom splnení
dodávky vyhotovia zmluvné strany protokol – zápis o odovzdaní a prevzatí predmetu dodávky, ktorý je
pre predávajúceho podkladom pre fakturáciu kúpnej ceny.
(2) Momentom riadneho a kompletného splnenia, odovzdania a prevzatia dodávky prechádza na
kupujúceho vlastnícke právo a nebezpečenstvo všetkej škody na splnenej dodávke.
(3) Pokiaľ predávajúci nesplní dodávku riadne a včas, a medzi zmluvnými stranami k inej dohode
nedôjde, kupujúcemu vzniká voči predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške denne 0,05 %
z ceny dodávky ktorou je predávajúci v omeškaní. Kupujúcim vyúčtovaná zmluvná pokuta je splatná
do 10 dní odo dňa doručenia vyúčtovania zmluvnej pokuty predávajúcemu. Ak omeškanie
predávajúceho trvá viac ako 30 dní, a medzi zmluvnými stranami k inej dohode nedôjde,
kupujúcemu vzniká nárok na okamžité odstúpenie od tejto kúpnej zmluvy. Odstúpením kupujúceho
od zmluvy nie sú dotknuté práva kupujúceho voči predávajúcemu na náhradu škody spôsobenej
vadným splnením, resp. nesplnením dodávky tovaru.
IV.
(1) Predávajúci sa zaväzuje a zodpovedá za to, že tovar dodaný na základe tejto kúpnej zmluvy
10
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počas záručnej doby pri riadnom a obvyklom užívaní zachová vlastnosti a technické parametre
garantované predávajúcim v zmysle tejto kúpnej zmluvy a podľa technických noriem platných v SR.
Predávajúci poskytuje na predmet predaja túto záruku počas záručnej doby 24 (slovom:
dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa riadneho splnenia dodávky.
(2) Záručná doba začína plynúť riadnym odovzdaním a prevzatím dodávky tovaru na ktorú sa
záruka vzťahuje; záručná doba ohľadom dodávky neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže
dodaný tovar užívať na určený alebo obvyklý účel pre vady za ktoré zodpovedá predávajúci v rámci
záručnej doby, vrátane doby odstraňovania takýchto vád. Pri dodaní alebo vykonaní náhradného
plnenia – výmene vadnej veci na novú bezvadnú vec - záručná doba plynie odznova.
(3) Vady, ktoré má tovar v čase jeho odovzdania kupujúcemu, t.j. v čase splnenia dodávky zjavné vady - musia byť kupujúcim písomne reklamované pri preberaní dodávky, aj s vyjadrením
predávajúceho a dohodou zmluvných strán o termíne ich bezplatného odstránenia.
(4) V prípade ak počas záručnej doby sa vyskytne vada, kupujúci sa zaväzuje reklamáciu
uplatniť písomne na adresu sídla predávajúceho. Písomná forma reklamácie je zachovaná aj formou
zaslania reklamácie predávajúcemu prostredníctvom telefaxu alebo elektronickou poštou, za
predpokladu, že prijímajúca strana potvrdí prijatie, inak reklamácia sa zasiela na adresu
predávajúceho uvedeného v záhlaví tejto zmluvy doporučeným listom . V písomnej reklamácii
kupujúci uvedie o akú konkrétnu vadu sa jedná, resp. vadu opíše.
(5) Predávajúci sa zaväzuje neodkladne po obdržaní reklamácie preveriť povahu vady a
reklamáciu do dvoch pracovných dní od oznámenia vady začať riešiť s odstraňovaním vady na mieste
inštalácie tovaru v sídle kupujúceho a vadu na ktorú sa vzťahuje záruka v technicky čo najskôr
možnom termíne, najneskôr však ak k inej dohode medzi zmluvnými stranami nedôjde do 30 dní od
uplatnenia reklamácie bezplatne odstrániť. Predávajúci v rovnakých lehotách ako je uvedené vyššie
sa zaväzuje riešiť aj vady na ktoré sa záruka nevzťahuje (mimozáručné a pozáručné opravy),
v takýchto prípadoch však vady odstráni za dohodnutú odplatu.
(6) V prípade ak vada je neodstrániteľná alebo predávajúci vadu ktorá bráni riadnemu
bezpečnému užívaniu veci neodstráni v lehote v súlade s ods. 5 vyššie a ani v primeranej náhradnej
lehote určenej kupujúcim a medzi zmluvnými stranami k inej dohode nedôjde, kupujúcemu vzniká
prednostne právo na výmenu vadnej veci bez zbytočného odkladu na bezvadnú novú vec.
(7) Pre doriešenie reklamácie v rámci záručnej doby sa zaväzuje kupujúci poskytnúť
potrebnú súčinnosť, najmä vytvoriť potrebné technické podmienky k vykonaniu opravy odstávkou
alebo vyňatím reklamovaného tovaru – resp. veci z výrobného procesu.
(8) Pokiaľ predávajúci podstatným spôsobom poruší niektorý svoj záväzok uvedený vyššie, t.j.
reklamovanú vadu predávajúci neodstráni v súlade so svojim záväzkom podľa vyššie uvedeného
odseku 5 a ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej kupujúcim, ďalej ak v súlade s vyššie
uvedeným odsekom 6 predávajúci nevymení vadnú vec na novú bezvadnú vec a medzi zmluvnými
stranami k inej dohode nedôjde, kupujúcemu vzniká právo na okamžité odstúpenie od tejto kúpnej
zmluvy. Odstúpením sa zmluva zrušuje dňom kedy je písomný prejav vôle kupujúceho o odstúpení
od zmluvy doručený predávajúcemu. Odstúpením kupujúceho od zmluvy nie je dotknutý jeho nárok
voči predávajúcemu na náhradu škody spôsobenej nesplnením záväzku predávajúceho.
(9) Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán, ďalšie nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za
vady kupovanej veci, sa riadia prísl. ust. cit. Obchodného zákonníka SR.
(10) Uplatnením nárokov z vád plnenia nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody alebo
iného nároku, ktorý kupujúcemu vznikol v dôsledku vadného plnenia predávajúceho.
(11) Predávajúci sa zaväzuje, že po dobu 10 rokov odo dňa splnenia dodávky predmetom ktorej
je technologické zariadenie – stroj, zabezpečí dodávku všetkých potrebných náhradných dielcov
a minimálne do konca uvedenej doby zabezpečí aj pozáručný servis ním dodaného tovaru.
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V.
(1) Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť ochranu dôverných informácií získaných jednou
zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou, pričom
za dôvernú informáciu s výnimkami uvedenými v ods.2 nižšie, považujú informáciu:
a) ktorá sa týka zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych
výsledkoch, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach,
pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how,
hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov
chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva zmluvnej strany,
b) ktorá sa týka zamestnancov a obchodných partnerov zmluvných strán,
c) ktorá sa týka zmluvných vzťahov zmluvných strán,
d) ktorá je výslovne zmluvnou stranou označená ako „dôverná“, „utajená“, „chránená
zákonom“ alebo iným obdobným označením, a to od okamihu oznámenia tejto skutočnosti druhej
zmluvnej strane, alebo
e) pre ktorú je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky
osobitný režim nakladania (napr. obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, telekomunikačné
tajomstvo, daňové tajomstvo, osobné údaje).
(2) Dôverné informácie nie sú informácie, ktoré:
a)
boli alebo sú preukázateľne sprístupnené, zverejnené alebo poskytnuté zmluvnou
stranou, ktorej sa tieto informácie týkajú tretej osobe bez záväzku mlčanlivosti pred uzavretím tejto
zmluvy,
b)
pred uzavretím tejto zmluvy boli všeobecne známe alebo verejne dostupné, resp. sa
preukázateľne stanú všeobecne známymi a verejne dostupnými po uzavretí tejto zmluvy z iného
dôvodu ako z dôvodu porušenia záväzku mlčanlivosti,
c)
boli preukázateľne vytvorené či získané samostatne druhou zmluvnou stranou, od tretej
strany, ktorá ich legitímne získala a ktorá nie je viazaná povinnosťou mlčanlivosti ohľadom nej.
(3) Ani jedna zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať,
rozširovať, vyzradiť ani použiť inak než na účely tejto zmluvy, a to ani po ukončení platnosti a účinnosti
zmluvy, s výnimkou prípadu ich poskytnutia, odovzdania, oznámenia alebo sprístupnenia:
a)
odborným poradcom zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných
poradcov, alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti
stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej
dohody so zmluvnou stranou,
b)
na účely a v rozsahu potrebnom pre hodnotenie plnenia zmluvy zo strany orgánov
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, podľa ďalších ustanovení tejto zmluvy,
c) oprávnenej osobe na základe povinnosti ustanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry
alebo rozhodnutím iného oprávneného orgánu verejnej moci v medziach ich právomoci, pričom v
tomto prípade zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne doručí druhej
zmluvnej strane písomné oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred sprístupnením týchto informácií.
VI.
(1) Akékoľvek dohody o dodatkoch a zmenách tejto zmluvy, musia byť uzavreté zmluvnými
stranami v písomnej forme v listinnej podobe, inak sú neplatné.
(2) Zmluvné strany sa dohodli, že táto medzi nimi uzatváraná zmluva a právne vzťahy ňou
založené a s nimi súvisiace sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým
Obchodným zákonníkom SR – zák.č.513/1991 Zb., v znení nesk.predp.; vyslovene je stanovené, že
ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa nepoužijú bez ohľadu na
štátnu príslušnosť alebo sídlo zmluvných strán mimo Slovenskej republiky.
(3) Všetky spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami v súvislosti s právami a povinnosťami
12

_____________________________________________________
zmluvných strán zo zmluvy alebo zmluvou založenými, vrátane sporov o ich plnenie, či neplnenie, o
platnosť, neplatnosť, účinnosť, neúčinnosť, výklad a určenie práv a povinností zmluvných strán
vyplývajúcich zo zmluvy, bude príslušný rozhodovať vecne a miestne príslušný súd SR.
(4) Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany postúpiť akékoľvek svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu
osobu.
(5) Predávajúci vyhlasuje, že je uzrozumený s tým, že kúpna cena tovaru ktorej dodávka je
predmetom tejto zmluvy sa sčasti financuje z nenávratného finančného príspevku (NFP), o ktorý
kupujúci požiadal v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia. Na základe tejto
skutočnosti, predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávaným tovarom, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
uvedeného NFP uzavretej predávajúcim a poskytovateľom NFP, na to oprávnenými osobami, ďalej
predávajúci sa zaväzuje poskytnúť týmto osobám vykonávajúcim kontrolu/audit/overovanie, všetku
potrebnú súčinnosť.
(6) Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými
stranami, nadobudnutie účinnosti zmluvy je však viazané na splnenie odkladacej podmienky, ktorou je,
že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre
obec na základe jej žiadosti o NFP predloženej v rámci OP Kvalita životného prostredia a dôjde
k schváleniu zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania o čom bude doručená správa z kontroly
verejného obstarávania pre Obec, ako prijímateľovi NFP a zároveň deň po zverejnení na internetovej
stránke obce.
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Ipeľské Predmostie , - po obdržaní cit. správy z kontroly verejného obstarávania sa zaväzuje bez
zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu splnenie alebo nesplnenie uvedenej odkladacej
podmienky. V prípade, ak uvedená odkladacia podmienka splnená nebude, právne účinky z tejto
kúpnej zmluvy nenastanú vôbec a v takomto prípade môžu rovnako obe zmluvné strany t.j.
predávajúci alebo kupujúci od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť.
VII.
O tomto bola táto kúpna zmluva medzi účastníkmi v troch vyhotoveniach napísaná, prečítaná
a následne na znak súhlasu s celým obsahom, ktorý vyjadruje ich slobodne, dostatočne určite,
zrozumiteľne a vážne prejavenú vôľu, štatutárnymi orgánmi vlastnoručne podpísaná. Kupujúci
preberá dve, predávajúci preberá jedno vyhotovenie podpísanej zmluvy, pričom všetky uvedeným
spôsobom podpísané vyhotovenia zmluvy majú rovnakú právnu platnosť.
Miesto a dátum uzavretia zmluvy:

Predávajúci:

Kupujúci:
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