
   
V Ý Z V A 

na predkladanie ponúk 
 

                    zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) 

 
1. Verejný obstarávateľ        Základná škola s Materskou školou Brusno 

  Poštová adresa  Školská 622, Brusno 976 62  
             IČO    35677805     

     Kontaktná osoba             Mgr. Roman Mikušinec,  
DENEBOLA, s.r.o., Hviezdoslavova 24, 962 31 Sliač  
tel. č.: 0908 93 46 80  

     e-mail: roman.mikusinec@cvo.sk  
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://www.zsbrusno.sk/  
           

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona 
     § 7 ods. 1 písm. b) zákona. 
 
3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
     Nie 
 
4. Názov zákazky 
 Detské ihrisko 
 
5. Druh zákazky 
     Zákazka na dodanie tovarov. 
 
6. Hlavné miesto dodania 
 Základná škola s Materskou školou Brusno, Školská 622, Brusno 976 62  
            
7. Výsledok verejného obstarávania 
     Kúpna zmluva 
  
8. Stručný opis zákazky  

Predmetom zákazky je dodanie hracieho prvku Detského ihriska v zmysle technickej 
špecifikácie, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy na predkladanie ponúk.  

 
Uchádzač môže predložiť aj ekvivalentný výrobok spĺňajúci minimálne požadované 
parametre. Variantné riešenie verejný obstarávateľ neprijme. Verejný obstarávateľ 
podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje 
dodržať pre daný predmet zákazky. V prípade, že verený obstarávateľ použil v rámci opisu 
predmetu zákazky  konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, 
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods. 3 ZVO 
predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent. 
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9. Obhliadka miesta: 
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom obhliadku miesta realizácie. Obhliadku je 
možné vykonať vopred v dňoch pondelok-piatok od 9,00 do 14,00 hod.  

 
10. Hlavný predmet zákazky:  

37535200-9 Zariadenie ihrísk  
 
11. Predpokladaná hodnota zákazky: 13 250,47 EUR bez DPH 
  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie 

kritéria bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky. 
 

12. Termín plnenia  
Do jedného (1) mesiaca odo dňa účinnosti zmluvy 

   
13. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania 

13.3 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu vlády a z rozpočtu verejného 
obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi 
bezhotovostným platobným stykom. Podrobnosti sú uvedené v návrhu zmluvy o 
dielo, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy. 

 
14. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorými sa v prípade 
 úspešnosti uzavrie rámcová dohoda 
 Nevyžadujú sa. 

 
15. Podmienky účasti 

Uchádzač predloží doklad podľa § 32, ods. 1, písm. e) a doklad podľa § 32, ods. 1, písm. f) 
zákona o verejnom obstarávaní a to ako originál alebo úradne overenú kópiu. Uchádzač 
nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je 
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. 
 
Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 15 tejto výzvy na predkladanie ponúk a 
nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia ponuky v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní,  nebude jeho ponuka zaradená do hodnotenia. 

 
Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti 

 Podmienky účasti boli stanovené v súlade s platnou legislatívou. 
 

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
 Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. 
 
17. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom  
 02. 10. 2020 do 14:00 hod. 
 
18. Spôsob a miesto na predloženie ponúk 

Ponuky je potrebné predkladať v listinnej podobe. Ponuku v listinnej podobe uchádzač 
predloží na adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode 1. výzvy. 
 



Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! – Detské ihrisko“. Na obale musí byť 
viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, adresa). 

 
19. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať nasledovné:  
1. Doklady/dokumenty v súlade s bodom 15 tejto výzvy 
2. Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1) podpísaný uchádzačom alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je 
platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom. 

3. Skladbu ceny a podpísanú uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 
(Príloha č. 2) 

4. Návrh Kúpnej zmluvy (Príloha č. 4) podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača. 

5. Formulár technickej špecifikácie (Príloha č. 3) 
 

20. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 
Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, 
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku 

 
21. Ďalšie informácie 

Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, 
resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých 
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v 
štátnom (slovenskom) jazyku, resp. v českom jazyku.  
 
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa. 

 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač musí byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o 
dielo, ak sú povinnými osobami podľa tohto predpisu.  
 
Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ vyžadovať, aby úspešný uchádzač v 
zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch 
(v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo 
dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, 
identifikačné číslo), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (s výnimkou dodávateľa tovarov) a preložil 
čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača, že subdodávatelia 
spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť. 



 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, 
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ 
si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že 
predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s 
finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.  
 
Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek 
verejného obstarávateľa stanovených v tejto výzve a jej prílohách. 

 
22. Informácia o vyhodnotení ponúk 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 
ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.  

 
23. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 

120 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.         
  
24. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk  
 23. 09. 2020 
 
25. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa 

23. 09. 2020 
 
Prílohy k výzve na predkladanie ponúk: 
 
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria  
Príloha č. 2 - Skladba ceny 
Príloha č. 3 - Formulár technickej špecifikácie 
Príloha č. 4 - Návrh kúpnej zmluvy 
 
                                                                                                                              Mgr. Roman Mikušinec 
            osoba poverená procesom VO 



Príloha 1 – Návrh na plnenie kritérií hodnotenia 

Predmetom zákazky je dodanie hracieho prvku v rámci projektu s názvom „Detské ihrisko“. 

 

Názov alebo obchodné meno uchádzača: .................................................................................. 
 
 
Adresa alebo sídlo uchádzača:  .................................................................................. 
 
 
IČO/Sídlo:     .................................................................................. 
 
 
Kontaktná osoba:   .................................................................................. 
 
 
Email a telefonický kontakt:  .................................................................................. 
 

 

Kritéria  ponúknutá hodnota 

Detské ihrisko .................... EUR 

Pozn. u platcu DPH je rozhodujúca cena s DPH, u neplatcu je rozhodujúca konečná cena. 

 

 

 

Vypracoval: ..........................................     

  

 

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

 

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

 Podpis a pečiatka uchádzača 
 

 

 



Príloha 2 Spôsob určenia ponukovej ceny   

 
Názov alebo obchodné meno uchádzača: 

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

 

Adresa alebo sídlo uchádzača: 

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

 

 

Názov položky 

Cena spolu  

v EUR bez 

DPH 

DPH 

Cena spolu 

v EUR 

s DPH 

Detské ihrisko Hracia zostava (1 ks)    

SPOLU      

 

 

 

Vypracoval: ..........................................  

 

   

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

 

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

 podpis oprávnenej osoby uchádzača 



Názov predmetu zákazky: Detské ihrisko 
Technická špecifikácia: 
 

Názov zariadenia resp. logického celku: Detské ihrisko 

Celok Časť Parameter MJ 

Požadovaná hodnota 

(NEPREPISOVAŤ, údaje 
zadané objednávateľom) 

Hodnota parametra 
predkladateľa ponuky 

(uviesť ponúkanú 
hodnotu, resp. napísať 

stručný ekvivalent 
Požadovanej hodnoty) 

Detské ihrisko 
Hracia 
zostava 

počet ks 1  

Veková kategória - Od min 3 rokov do min. 12 
rokov 

 

Rozmery zostavy cm Min. 706x425x320  

Výška dopadu HIC cm Max. 90  

Bezpečnostný povrch - Min. tráva  

Bezpečnostná plocha m2 Min. 60  

Rozmery bezpečnostnej 

plochy 

cm Min. 1029 x 705 
 

Hĺbka kotvenia cm Min. 60  

drevená konštrukcia - áno  

plastové HDPE výplne - Áno alebo ekvivalent  

Min. 4 veže s plastovou 
HDPE alebo ekvialent 
strieškou a podestou min. 
30/90cm 

- áno 

 

Min. 2 veže bez striešky a 
podestou min. 55/90 cm 

- áno 
 

Min. 2 nerezové šmýkačky 
s plastovými HDPE alebo 
ekvivalent bočnicami 

- áno 
 

Min. 1 šplhacia tyč - áno  

Min. 1 lezecká stena šikmá 
min. 90cm 

- áno 
 

Min. 1 mostík pevný s 
bočnicami 

- áno 
 

Min. 1 mostík lanový so 
zábradlím 

- áno 
 

Min. 1 visiaca lávka so 

zábradlím 

- áno 
 

Min. 1 tunel spojovací - áno  

Min. 1 hra piškvorky - áno  

Min. 1 tabuľa na kreslenie - áno  

Min. 1 obchodík - áno  

Materiál 

z ekologicky a zdravotne 
nezávadných 

materiálov 

- áno 

 

nosná konštrukcia - z dreva (lepené hranoly min. 
90x90 mm) - impregnované 

 



voskovým roztokom 
obohateným anorganickými 
soľami injekčne aplikovaným 
do jadra drevnej hmoty, 
prípadne z ocele - žiarovo 
pozinkovanej 

kotvenie - žiarovo pozinkované kotvené 
do podzemných (min. 60 cm) 
betónových základov 

 

sedadlá hojdačky, závesy a 
reťaze 

- mäkké protinárazové 
gumové sedadlá s oceľovým 
jadrom, kovové 
samomazacie závesy 
zabezpečené proti 
manipulácii a pozinkované 
kalibrované reťaze 

 

kovové časti - nerezové a žiarovo 
pozinkované, príp. nafarbené 
práškovou technológiou 

 

šmýkačky - recyklovateľný polyetylén 
alebo ekvivalent s oblými 
hranami alebo 
sklolaminátový zjazd s 
bočnicami z farbeného 
polyetylénu alebo kompletne 
nerezové šmýkačky 

 

drevené komponenty - pevné jedľové dosky, príp. 
trojvrstvové dosky 

 

výplne a parapety - farebný recyklovaný 
polyetylén alebo ekvivalent 
(hrúbka min. 20 mm) 

 

spojovací materiál - nerezový uzatvorený 
polypropylénovými 
bezpečnostnými krytkami 

 

výkopové práce - jamy na kotvenie prvkov 
(min. 25x25x-60cm) 

 

Certifikovaná herná 
zostava 

 podľa normy min. STN EN 
1176 alebo ekvivalentnej 

 

Názov výrobcu a typové označenie  s príslušenstvom:  

Doprava na miesto určenia, vrátane osadenia:  áno  

Montáž hracích prvkov, montážne práce s betónovaním zemnými 
a výkopovými prácami 

áno 
 

Záručná lehota 24 mesiacov áno  

Návod na obsluhu a údržbu stroja v slovenskom, alebo českom jazyku áno  

Uchádzač vyplní podfarbené polia 

 



Kúpna zmluva č. ............. 

 

uzatvorená v zmysle Hlavy II Diel I (§ 409 - § 470) Zákona č. 513/1991 Zb. „Obchodný 

zákonník“ v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

 

Čl. 1. 

ZMLUVNÉ STRANY 

  

1.1.  Objednávateľ:  Základná škola s Materskou školou Brusno 

Sídlo:   Školská 622, Brusno 976 62 

Zastúpený:  Mgr. Alexander Šabo, riaditeľ 

IČO:   35677805 

DIČ:    2020970831 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu:  

 

1.2.  Dodávateľ:    

Sídlo :    

Zastúpený:   

IČO:    

DIČ:    

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:   

Zapísaný v registri:  

 

Čl. 2. 

PODMIENKY VZNIKU ZMLUVNÉHO ZÁVÄZKU 

2.1 Kupujúci a predávajúci uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania 

zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní s názvom predmetu „Detské ihrisko Tŕnie“, zadávanej na základe výzvy na 

predkladanie ponúk, ktorá bola vyhlásená dňa ................. . Zákazka je financovaná z 

programu „Podpora rozvoja športu na rok 2018“ 

Čl. 3.  

PREDMET ZMLUVY  

3.1 Predmetom tejto zmluvy je  

 záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet zmluvy „Detské ihrisko“  (ďalej aj 
„tovar") a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru, 

 záväzok kupujúceho tovar prevziať do vlastníctva a zaplatiť predávajúcemu 
dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok dojednaných v tejto zmluve. 

 



3.2 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar podrobne špecifikovaný v prílohe č. 1 

tejto zmluvy 

 

3.3 Súčasťou dodania tovaru je aj jeho doprava na miesto dodania, montáže prvkov a 

povrchov, uvedenie do prevádzky, odskúšanie, a odovzdanie dokladov potrebných na 

užívanie tovaru a výkon vlastníckeho práva kupujúceho. Záväzok predávajúceho dodať 

tovar sa považuje za splnený až riadnym splnením záväzkov podľa tohto odseku zmluvy. 

 

Čl. 4.  

MIESTO A ČAS DODANIA 

 

4.1 Miestom dodania tovaru je: Základná škola s Materskou školou Brusno, Školská 622, 

Brusno 976 62. 

 

4.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy 

bezodkladne po účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však do 3 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy. 

 

4.3 Presný dátum a čas dodania tovaru si dohodne predávajúci s kupujúcim najmenej tri dni 

vopred. 

 

4.4 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru (v rozsahu záväzku podľa čl. I. 

tejto zmluvy) má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % denne z ceny 

nedodanej alebo neskoro dodaného tovaru. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý 

nárok kupujúceho na náhradu škody. Pokiaľ tovar nebude dodaný ani v dodatočnej 

lehote určenej kupujúcim, kupujúci je oprávnený od tejto časti zmluvy odstúpiť a má 

nárok na náhradu škody, ktorá mu nedodaním tovaru vznikla; škodou sa v tomto prípade 

rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú 

kupujúci obstaral tovar u iného dodávateľa z dôvodu omeškania predávajúceho. 

 
Čl. 5. 

PODMIENKY DODANIA 
 

5.1 Predávajúci sa zaväzuje tovar zabaliť a vybaviť na prepravu, pričom náklady s tým 

spojené sú už zahrnuté v kúpnej cene. Tovar musí byť dodaný zabalený takým spôsobom, 

ktorý dostatočne zabezpečí jeho ochranu a uchovanie. 

 

5.2 Predávajúci je povinný po dodaní tovarov do miesta dodania tento tovar namontovať 

vrátane príslušných plôch a povrchov a uviesť do prevádzky. Až riadnym splnením 

povinností podľa tohto ods. zmluvy sa záväzok predávajúceho dodať tovar považuje za 

splnený. 

 



5.3 O odovzdaní a prevzatí tovaru spíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení 

zástupcovia v mieste dodania preberací protokol, ktorý obsahuje najmä, nie však 

výlučne: dátum odovzdania a prevzatia, záznam z prvej vonkajšej obhliadky, súpis 

zjavných vád zistiteľných pri vonkajšej obhliadke a podpisy predávajúceho a kupujúceho 

alebo ich poverených zástupcov. 

 

5.4 Spolu s tovarom je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k 

nemu vzťahujú a ktoré sú potrebné na užívanie tovaru a na výkon vlastníckeho práva, a 

to najmä, nie však výlučne návod na obsluhu v slovenskom jazyku, dodací list, záručný list 

a iné relevantné dokumenty. 

 

5.5 Momentom podpisu preberacieho protokolu po uvedení tovaru predávajúcim do 

prevádzky v mieste dodania podľa tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo škody a 

vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. 

 
Čl. 6. 

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
  

6.1 Kúpna cena za tovar je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

6.2 Kúpna cena za dodanie celého súboru tovaru v rozsahu podľa tejto zmluvy je: 

 
Platca DPH (vyplní iba platca DPH) 

 
Cena bez DPH: ................................. Eur 
Výška DPH:       ................................. Eur 
Cena s DPH:      ................................. Eur 
 

Neplatca DPH (vyplní iba neplatca DPH) 
 

Cena bez DPH: ................................. Eur 
 
Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

 

6.3 V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním tovaru a 

prevodom vlastníckeho práva, vrátane nákladov na balenie, dopravu do miesta dodania, 

prípadné poistenie, inštaláciu, skúšku funkčnosti, daň z pridanej hodnoty a pod. 

6.4 Kúpnu cenu za tovar sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry 

riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený 

vystaviť faktúru najskôr v deň, keď bude tovar uvedený do prevádzky v mieste dodania 

po splnení záväzkov predávajúceho pri dodaní tovaru v rozsahu podľa ustanovení tejto 

zmluvy. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to 



bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre, prípadne iným 

spôsobom v súlade s platnými právnymi predpismi. 

6.5 Prílohou faktúry vystavenej predávajúcim musí byť dodací list a preberací protokol 

podpísaný kupujúcim. 

6.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že 

výška kúpnej ceny na faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude 

obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo k nej nebude priložená príloha 

podľa ods. 6.5, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo 

doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej 

opätovnom doručení kupujúcemu. 

6.7 V prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za tovar, predávajúci má 

nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň 

omeškania.  

 
Čl. 7. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA  
 

7.1 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok 

tejto zmluvy a plne spôsobilú na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy daného 

tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar ku dňu jeho dodania bude v jeho výlučnom 

vlastníctve a nebude zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, a že zároveň bude spĺňať 

všetky požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ktoré stanovujú 

všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy, a rovnako bude spĺňať aj všetky 

bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má 

tovar vady. 

7.2 Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu 

nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po 

tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode 

nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením 

povinností predávajúceho. 

7.3 Predávajúci týmto poskytuje na tovar záruku v dĺžke  uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

7.4 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci tovar užívať pre vady, za 

ktoré zodpovedá predávajúci. 

7.5 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou s tovarom v rozpore 

s návodom na obsluhu, prípadne násilným a neoprávneným zásahom do tovaru. 

 
Čl. 8. 

OZNÁMENIE VÁD A NÁROKY Z VÁD POČAS ZÁRUČNEJ DOBY  
 

8.1 Vady tovaru je kupujúci povinný písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného 

odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Pre dodržanie podmienky 

písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu elektronickou poštou. 



8.2 Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady tovaru, predávajúci je povinný 

zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na opravu tovaru do 48 hodín od nahlásenia 

poruchy. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na 

pracovisku oznámenom kupujúcim, pričom dni pracovného voľna a pracovného pokoja 

sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie 

vady tovaru v podobe jej plného sfunkčnenia na vlastné náklady, s odbornou 

starostlivosťou, najneskôr do 7 pracovných dní od nahlásenia vady. 

8.3 Pokiaľ si kupujúci neuplatní konkrétny spôsob odstránenia vady, alebo pokiaľ je vada 

neodstrániteľná spôsobom, ktorý zvolil kupujúci, predávajúci sa zaväzuje, že zvolí taký 

spôsob odstránenia vady, ktorý je najefektívnejší a najviac zodpovedá potrebám 

kupujúceho. 

8.4 V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady tovaru oproti lehote uvedenej v 

ods. 3 tohto článku zmluvy, je predávajúci povinný zabezpečiť kupujúcemu náhradný 

tovar použiteľný na rovnaký účel, ako slúžil pôvodný tovar, v opačnom prípade má 

kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo výške 5,- EUR za 

každý deň omeškania predávajúceho pri odstránení vady alebo omeškania pri poskytnutí 

náhradného tovaru. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej 

výške. 

8.5 Ak predávajúci neodstráni vadu alebo neposkytne náhradný tovar ani v dodatočnej 

primeranej lehote, ktorú mu kupujúci určil, alebo ak vyhlási, že vadu neodstráni, alebo ak 

je vada neodstrániteľná, kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

8.6 Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v dôsledku toho, že tovar 

mal vady. Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu 

nepravdivosťou a/alebo neúplnosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení predávajúceho v tejto 

časti zmluvy. 

8.7 Kupujúci a predávajúci sa po uplynutí záručnej doby môžu dohodnúť na výbere formy 

pozáručných služieb servisu, a to napr. formou jednorazovej alebo celoročnej 

objednávky. 

 
Čl. 9. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

9.1 Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci 

podstatne poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa 

považuje, ako je uvedené v tejto zmluve, najmä – nie však výlučne – nedodanie tovaru 

v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých 

podmienok a jej neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj 

neodstránenie vád predmetu kúpy za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

9.2 Pokiaľ predmet zmluvy nebude spĺňať podmienky a technické parametre požadované 

kupujúcim v procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a má 

nárok aj na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla; škodou sa v tomto prípade 

rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenou podľa čl. 6. tejto zmluvy a kúpnou cenou, za 



ktorú kupujúci obstaral tovar u iného dodávateľa z dôvodu nesplnenia podmienok 

predávajúcim týkajúcich sa technických parametrov predmetu zmluvy. 

9.3 V prípade, ak nastane dôvod pre odstúpenie od tejto zmluvy kupujúcim, kupujúci je 

oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj len pre časť plnenia (konkrétneho tovaru), ktorého 

sa dôvod odstúpenia týka. 

9.4 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí 

dohodnutú kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 60 

dní od uplynutia dojednanej lehoty splatnosti. 

9.5 Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy 

oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia 

sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 
Čl. 10. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 

10.1 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi, 

najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími 

relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

10.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v 

súvislosti s ňou, vrátane sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak 

nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie 

súdu v Slovenskej republike príslušnému podľa procesných predpisov  SR. 

10.3 Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku 

podpísaného zmluvnými stranami. 

10.4 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa 

tejto zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 

strany. 

10.5 Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku tejto zmluvy sú 

vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden 

vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu 

dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia 

zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byt' oddelené od ostatných príslušných 

ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom 

jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť 

tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, 

zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky potrebné za tým účelom, aby sa 

dohodli na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v 

súlade s aplikovateľným právnym poriadkom nahradí. 

10.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých dve si 

ponechá predávajúci a dve kupujúci. 

10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia 

s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú 

svoje podpisy. 



10.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu  štatutárnymi  zástupcami  oboch 

Zmluvných strán a účinnosť, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia 

všetkých nasledovných podmienok: 

a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená, 
b) dôjde k schváleniu procesov verejného obstarávania v rámci administratívnej 

kontroly poskytovateľom finančných prostriedkov. 

 
 
 

 

 

V Brusne dňa .........2020 V ......................... dňa .........2020 

 

Kupujúci: 

 

Predávajúci: 

 

 

 

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

Mgr. Alexander Šabo 

riaditeľ 

 

 

 

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

Podpis oprávneného  

zástupcu dodávateľa 

 



Základná škola s Materskou školou Brusno, Školská 622,      
Brusno 976 62 

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 
Detské ihrisko 

 

1) Termín zaslania Výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom: 22.09.2020 

 

2) Zoznam potenciálnych dodávateľov , ktorým bola zaslaná Výzva na predkladanie ponúk: 

Por. č. Obchodné meno, sídlo 
1. P.S. Invest, s.r.o., Hrabovská cesta 1669/20, 034 01 Ružomberok 
2. Intersystem EU, s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 Bytča 
3. Benet Sport, s.r.o., Hlavná 1467, 014 01 Bytča 
 

3) Termín predkladania ponúk: 02.09.2020 do 14:00 

4) Zoznam uchádzačov a údaje zistené pri otváraní ponúk: 

Por. č. Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií 
bez DPH/s DPH 

1. P.S. Invest, s.r.o., Hrabovská cesta 1669/20, 
034 01 Ružomberok 

11 243,50 € bez DPH / 13 492,20 € s DPH 

2. Intersystém EU, s.r.o., Dukelská 295/34, 014 
01 Bytča 

9 699,00 € bez DPH / 11 638,80 € s DPH 

3. Benet Sport, s.r.o., Hlavná 1467, 014 01 
Bytča 

10 745,00 € bez DPH / 12 894,00 € s DPH 

4. Vrexim spol. s r.o., Brusno 140, 976 62 
Brusno 

11 150,00 € bez DPH / 13 380,00 € s DPH 

 

5) Vyhodnocovanie ponúk: 

Dňa 07.10.2020 pristúpil verejný obstarávateľ k vyhodnoteniu predložených ponúk po doručení 
odpovedí na vysvetlenie súťažných ponúk. Ponuky boli vyhodnocované v súlade s požiadavkami 
uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk, verejným obstarávateľom určenými podmienkami 
účasti a požadovanou technickou špecifikáciou. V rámci vyhodnocovania predložených súťažných 
ponúk sa hodnotilo splnenie podmienok účasti, funkčných a technických požiadaviek na predmet 
zákazky. Výsledkom vyhodnotenia súťažných ponúk bolo vybratie uchádzača, ktorý splnil podmienky 
účasti,  funkčné a technické požiadavky na predmet zákazky a predložil ponuku s najnižšou cenou. 
Hodnotiacim kritériom bola celková cena za predmet zákazky spolu s DPH. 

6) Zoznam vylúčených uchádzačov: 

Nikto nebol vylúčený. 



Základná škola s Materskou školou Brusno, Školská 622,      
Brusno 976 62 

 
7) Identifikácia úspešného uchádzača: 

Obchodné meno, sídlo Návrh na plnenie kritérií 
bez DPH/s DPH 

Intersystém EU, s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 
Bytča 

9 699,00 € bez DPH / 11 638,80 € s DPH 

 

Odôvodnenie: 

Ponuka uchádzača „Intersystém EU, s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 Bytča“ dosiahla najnižšiu cenu a 
umiestnila sa na prvom mieste poradia pričom splnila verejným obstarávateľom všetky stanovené 
kritériá a podmienky účasti. Z uvedeného dôvodu sa uchádzač „Intersystém EU, s.r.o., Dukelská 
295/34, 014 01 Bytča“ umiestnil na prvom mieste poradia.   
 
 
 
Zapísal: Mgr. Roman Mikušinec 
 
Dátum: 07.10.2020 
 
 
Podpis: 
                    Mgr. Alexander Šabo 

         riaditeľ  

 


