
 
 

 

Výzva na predkladanie ponúk  
 

pre zákazku 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 „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“)  

 
ALŽBETKA, n. o., IČO: 35581131, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o 

verejnom obstarávaní,  Vás žiada o predloženie ponuky v zákazke zadávanej zmysle § 117 zákona 
o verejnom obstarávaní na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 
„Vybavenie kuchyne - Zariadenie pre seniorov Vykupiteľ “ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
 Názov verejného obstarávateľa:  ALŽBETKA, n. o. 

Sídlo/Miesto podnikania:   Školská 429/4, 052 01 Spišská Nová Ves 
Štatutárny zástupca:    Mgr. Darina Haburajová  
IČO:      35581131 
DIČ:     2021867188 
Miesto dodania tovaru:   Zariadenie pre seniorov Vykupiteľ,  
     Nová 439/6, 946 51 Nesvady 
Telefón kontaktnej osoby:  0915 872 101 
E-mail kontaktnej osoby:  vo.alzbetka@gmail.com  

 Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://zps2.alzbetka-no.sk/ 
(Ďalej len: „verejný obstarávateľ“) 

 
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
     Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  
 
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  

 “Vybavenie kuchyne - Zariadenie pre seniorov Vykupiteľ” 
 
4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce):  
     Zákazka na dodanie tovarov. 
 
5. Hlavné miesto dodania tovaru:  
     Zariadenie pre seniorov Vykupiteľ, Nová 439/6, 946 51 Nesvady 
 
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky): 

6.1  KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. 
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

6.2  Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve. Na tomto obsahu návrhu zmluvy verejný 
obstarávateľ trvá a považuje návrh za nemenný a záväzný. 

6.3  Návrh zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi až úspešný uchádzač potom, ako mu bude 
oznámené, že v zákazke uspel. Úspešný uchádzač bude v lehote do 3 pracovných dní od 
doručenia oznámenia o prijatí víťaznej ponuky povinný doručiť podpísanú zmluvu (v troch 
vyhotoveniach) alebo sa dostaviť k verejnému obstarávateľovi za účelom podpísania zmluvy 
(termín je nutné dohodnúť telefonicky vopred s Mgr. Darina Haburajová ). Do návrhu doplní 
uchádzač svoje identifikačné údaje, cenu za predmet zákazky a prílohu k zmluve. Zmluvy musia 
byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
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alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových 
vzťahoch.  

6.4  V prípade, ak úspešný uchádzač v určenej lehote nedoručí verejnému obstarávateľovi  tri 
vyhotovenia návrhu zmluvy alebo ak návrh zmluvy nebude vyhotovený v súlade s touto výzvou 
alebo sa nedostaví na podpis zmluvy k verejnému obstarávateľovi, bude toto konanie 
považované za odstúpenie uchádzača od ponuky a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
postupovať následne v tomto prípade analogicky podľa § 56 ods 10 a nasl. ZVO.   

6.5  Predávajúci dodá predmet zákazky nasledovne:  

Etapa  Termín 

Kompletné odovzdanie 
predmetu zákazky: 

Najneskôr do 180 dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť 
zmluva s úspešným uchádzačom. 
Dátum účinnosti oznámi verejný obstarávateľ úspešnému 
uchádzačovi v lehote do 3 dni od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
V prípade omeškania s oznámením, sa predlžuje termín 
odovzdania o počet dní omeškania oznámenia.  

 
 
7. Opis predmetu zákazky: 

7.1  Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku na dodanie tovaru: “Vybavenie kuchyne - Zariadenie 
pre seniorov Vykupiteľ”, predmetom ktorej bude: dodanie tovaru v zmysle technickej 
špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve a za podmienok uvedených v návrhu zmluvy, 
ktorá tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve.  

7.2 Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu 
a kvalite podľa priloženého opisu (príloha č.1) a za podmienok uvedených v zmluve, ktorá tvorí 
prílohu č. 2 k tejto výzve.  

7.3 Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky požadované tovary v požadovanom rozsahu, 
obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v návrhu zmluvy, ktorá tvorí prílohu k tejto výzve. 
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  

 
8. Spoločný slovník obstarávania: 

Kód predmetu zákazky z CPV:  
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 

39312000-2  Zariadenia na prípravu jedál 

39310000-8 Zariadenia hromadného stravovania 

39713100-4 Umývačky riadu 

39711120-6 Mrazničky 

51100000-3 Inštalácia elektrických a mechanických zariadení 

 
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty 
a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu 
je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO. Uvedený postup 
je v súlade s bodom 2.2.1.3.1 Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole 
verejného obstarávania/obstarávania pre Programové obdobie 2014 – 2020, účinná od: 15.06.2021 
(https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/) 
 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  
10.1 V kúpnej cene musia byť zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie tejto zákazky (napr. 

náklady predávajúceho na dopravu do miesta dodania, náklady na zabalenie predmetu kúpy 
pri doprave, náklady na montáž v mieste dodania a pod.). Predávajúci je teda povinný 
uskutočniť aj montáž predmetu kúpy na mieste dodania.  
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10.2 Kupujúci (verejný obstarávateľ) neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. 
Platba za predmet kúpy sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej 
faktúry.  

10.3 Predávajúci (úspešný uchádzač) bude predmet kúpy fakturovať až po riadnom dodaní celého 
predmetu kúpy (t. z. až po ukončení celého plnenia tejto zmluvy, po dodaní všetkých tovarov, 
ich montáže a to na základe jednej faktúry, ktorú vystaví a doručí predávajúci kupujúcemu 
do 15 dní po riadnom a úplnom dodaní celého predmetu kúpy. Podkladom pre vystavenie 
faktúry bude súpis skutočne dodaných tovarov potvrdený oprávneným zástupcom 
kupujúceho.  

10.4 Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej 
republiky a EÚ. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej 
zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, kupujúci je 
oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 
kupujúcemu. 

10.5 Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, vzhľadom k systému 
predfinancovania, ktorý sa využva pri financovaní tejto zákazky, s čím Predávajúci výslovne 
súhlasí.  Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu kupujúceho v prospech účtu 
predávajúceho, pokiaľ bola úhrada vykonaná v správnej výške a na správny účet. 

 
11. Podmienky účasti: 

11.1 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f)  ZVO (zákona o verejnom obstarávaní)  alebo ak 
u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom 
obstarávaní. Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní týmto nie je dotknuté. 

11.2 Tohto verejného obstarávania sa teda môže zúčastniť a byť úspešný len ten, kto spĺňa tieto 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

a) Je oprávnený dodávať tovar a túto podmienku účasti preukáže doloženým dokladom o 
oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 
Za účelom preukázania tejto podmienky sa vyžaduje predloženie fotokópie dokladu o 
oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. U právnických osôb napr. výpis 
z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra.  
Avšak, uvedené (doklad o oprávnení dodávať tovar) sa nevyžaduje v prípade, ak má uchádzač 
aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk alebo 
www.uvo.gov.sk alebo v inom, verejne prístupnom registri, vedenom v slovenskom alebo 
českom jazyku. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky overí 
verejný obstarávateľ.  Odporúča sa v tomto prípade uviesť v ponuke link na overenie dokladu 
o oprávnení podnikať, ktoré sú predmetom tejto zákazky. 

b) Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Túto 
podmienku účasti uchádzač nepreukazuje, ale v prípade, ak verejný obstarávateľ zistí, že 
uchádzač má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, bude 
vylúčený. 
Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti 
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorí o zapísanie do zoznamu 
hospodárskych subjektov požiadali.  Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže 
preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do 
zoznamu hospodárskych subjektov. 
 

12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  
12.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je: Najnižšia cena celkom za celý predmet 

obstarávania.  

http://www.orsr.sk/
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12.2 Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá 
splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý 
predmet obstarávania.   

12.3  Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je 
potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len 
na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0.  

12.4  Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,-  € DPH) a upozorní na túto skutočnosť, 
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

12.5 Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v dôsledku 
registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH. 

 
13. Lehota na predkladanie ponúk, otváranie ponúk 

13.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 19.1.2022 do: 10:00 hod.  
13.2 Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ 

nebude prihliadať. 
13.3 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 19.1.2022 o 14:00 v  sídle verejného obstarávateľa. 
13.4 Otváranie ponúk bude neverejné.  

 
14. Spôsob predloženia ponúk:  

Uchádzač predloží ponuku e-mailom na adresu vo.alzbetka@gmail.com v lehote na 
predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky. Ponuka musí byť vo forme a 
obsahu podľa bodu 15 tejto výzvy.    

 
15. Požadovaný obsah ponuky:  

15.1 Obsah ponuky:  
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

- Identifikačné údaje uchádzača: (vyžaduje sa obchodné meno a sídlo/miesto podnikania 
uchádzača, prípadne je možné doplniť aj IČO, DIČ, IČ pre daň, ak je platcom DPH, telefón, 
e-mail, bankové spojenie, č. účtu a pod.)  

- Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – t.z. ocenenú tabuľku, 
ktorá je uvedená v prílohe č. 1 k tejto výzve s názvom: SUMÁRNY LIST CENOVEJ 
PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

 Ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke. 

- Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ak povinnosť predložiť doklad 
vyplýva z bodu 11 tejto výzvy.  

15.2 Jazyk ponuky: Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť               
          vyhotovené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku.   

 
16. Vyhodnotenie ponúk: 

16.1 Po otvorení ponúk verejný obstarávateľ vykoná všetky úkony spočívajúce vo vyhodnotení 
ponúk, pričom bude primerane aplikovať § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné.   

16.2  Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 
ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača 
kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  
uchádzačom bude uzatvorená zmluva v lehote viazanosti ponúk.  
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17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  
       Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 
 
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  

Operačný program: Integrovaný regionaly operčný program 

Výzva - kód Výzvy:  IROP-CLLD-T377-512-002 

Aktivita:   C1 Komunitné sociálne služby 

Miesto realizácie projektu:  Zariadenie pre seniorov Vykupiteľ  
     Nová 439/6, 946 51 Nesvady 

 
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

19.1. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

19.2. V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky, resp. od 
uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo 
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z 
ostatných vyhodnocovaných ponúk. 

19.3. Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky podľa § 42 odsek 3 zákona č. 343/2015 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – t. z. predmet zákazky 
v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý 
z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, 
alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto 
výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod 
podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať 
úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie 
účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, 
príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky ale 
v rovnakej alebo vyššej kvalite. V týchto prípadoch je uchádzač povinný vo svojej ponuke 
presne špecifikovať o ktoré výrobky ide a musí zároveň presne uviesť ktoré výrobky 
použije pri plnení zákazky s verejným obstarávateľom. Zároveň uvedie ich presné 
parametre, vlastnosti atď., aby mohol verejný obstarávateľ posúdiť, či ponúkané riešenie 
bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na 
zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky určené a či sú v rovnakej alebo vyššej 
kvalite ako tie, ktoré boli uvedené v opise predmetu obstarávania. 

19.4  Predloženú ponuku nemožno odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Ponuku 
možno meniť alebo dopĺňať len v čase, kedy je možné ponuku odvolať. 

19.5  Uchádzači sú svojimi ponukami viazaní do 15.2.2022. 
 
20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 
V Spišskej Novej Vsi, 11.01.2022 
 
S úctou 
 
 

..........................................................  
                    Mgr. Darina Haburajová 
 
 
 
Prílohy:  
Príloha č.1 – Špecifikácia predmetu obstarávania 
Príloha č.2 – Návrh Kúpnej zmluvy 
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Príloha č.1 k výzve na predloženie ponuky: Špecifikácia predmetu obstarávania



Poznámka: 

Parametre uvedené v prílohe č. 1 sú minimálne. Je prípustné dodať tovary vo vyššej kvalite – t.z. s lepšími technickými parametrami. Pri rozmeroch a váhe pripúšťame odchýlku o max. +/- 10,0% oproti uvedeným rozmerom a váhe.

T.z. príloha bude upravená na presné tovary, ktoré budú uchádzačom  dodané, avšak musí z nej byť zrejmé, či každý dodaný tovar spĺňa požadované minimálne parametre a prípadné odchylky v rozmeroch/váhe. Inak povedané, ak by uchádzač plánoval dodať niektorý tovar s inými ako vyššie uvedenými parametrami/rozmermi/váhou, musí to uviesť pri konkrétnom výrobku a zároveň musí dodržať to, že ním ponúkaný tovar musí byť len vo vyššej/lepšej kvalite a v prípade nedodržania romeru/váhy musí ponúkaný tovar dodržať maximálnu povolenú odchýlku.



SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Uchádzač: 

Obchodné meno: 				/vyplní uchádzač/

IČO: 						/vyplní uchádzač/

Sídlo/miesto podnikania: 			/vyplní uchádzač/



		P. č. 

		Názov 

		Opis 

		Merná jednotka

		Počet jednotiek

		Jednotková cena bez DPH v €

(2 des. miesta)

		Cena celkom bez DPH v €

(2 des. miesta)

		Cena celkom 
s DPH v €

(2 des. miesta)



		



1.

		Vybavenie kuchyne – kombinovaný sporák FAGOR C-GE941  

alebo ekvivalent

		- lisovaná vrchná plocha z nerezovej ocele AISI-304 hrúbky 2 mm,

- rošty s veľkosťou 397 x 350 mm,

- vzdialenosť medzi vnútornými rebrami umožňuje používať nádoby s veľmi malým priemerom (8 cm),

- rošty sú vyrobené zo smaltovanej liatiny RAAF (odolná voči zásadám, kyselinám, ohňu a vysokým teplotám),

- dvojité horáky a rozdeľovače plameňa z poniklovanej liatiny zaisťujú rovnomerné rozloženie tepla v hrnci i v prípade väčšej veľkosti,

- jednotlivé horáky majú rôzne hodnoty výkonu.

- horáky a rozdeľovače plameňa sú vybavené systémom pre ľahké a správne opätovné nasadenie,

- celá vnútorná rúra je vyrobená z nerezovej ocele.

- sledovanie teploty termostatom (125 – 310 °C),

- na spodnej časti rúry C-GE941 je umiestnená liatinová doska v hrúbke 6 mm,

- tesnenie dvierok zo sklenených vlákien zlepšuje tepelnú účinnosť rúry a predlžuje životnosť,

- nohy z nerezovej ocele sú výškovo nastaviteľné,

- napätie: 400 V,

- dovoz, montáž a zaškolenie obsluhy.

		kus

		1

		/vyplní uchádzač/

		/vyplní uchádzač/

		/vyplní uchádzač/



		



2.

		Vybavenie kuchyne - Elektrický konvektomat UNOX ChefLux XV 393 alebo ekvivalent





		- kapacita: 5 x GN 1/1
-funkcie: pečenie 30 - 260 °C
-pečenie + para 48 - 260 °C
-maximálna teplota: 260 °C
-patentovaná tvorba 100% páry systémem SteamPlus,
-nastavenie 2 rýchlostí prúdenia vzduchu,
-ventilátor s reverzným chodom,
-manuálne nastavenie vlhkosti komory a páry,
-rýchle zníženie vlhkosti v komore.
-zobrazenie zostatkového času varenia,
-LED kontrolka teploty
-nastavenie času, vlhkosti, teploty,
-tlačidlo pre aktiváciu pomalého chodu ventilátora,
-halogénové osvetlenie komory
-bezpečnostný termostat,
-príkon: 7,1 kW / 400 V
-rozmery: 750x773x772 mm (š x h x v)

- dovoz, montáž a zaškolenie obsluhy.



		kus

		1

		/vyplní uchádzač/

		/vyplní uchádzač/

		/vyplní uchádzač/



		



3.

		Vybavenie kuchyne – Umývačka riadu FAGOR AD-505 SOFT alebo ekvivalent



		- elektronické a digitálne ovládanie,

- výška vstupného otvoru 380 mm,

- umývacie cykly: 60″, 90 “ a 120 “ a program SKLO,

- pracovný výkon: 60  košov/hod.,

- vyrobená z nerezovej ocele,

- kompletné dvojplášťové prevedenie,

- spotreba vody/cyklus 2,4 litra,

- oplachovanie so systémom termostop,

- magnetický spínač otvárania dverí,

- stupeň ochrany IP-x5,

- vyvážené dvierka s ergonomickou rukoväťou a pánty z nerezovej ocele,

- dávkovač oplachového prostriedku,

- dovoz, montáž a zaškolenie obsluhy.

		kus

		1

		/vyplní uchádzač/

		/vyplní uchádzač/

		/vyplní uchádzač/



		4.

		Zásuvková mraznička Bosch GSN54AWDV alebo ekvivalent







		- NoFrost: bez odmrazovania,

- Čistý kapacita mraziacej časti: 328 l,

- Mraziaca kapacita 24h : 19.7 kg,

- Ročná spotreba energie: 212 kWh,

- rozmery prístroja (V x Š x H) : 176 mm x 700 mm x 780 mm,

- príkon: 120 W; napätie: 220 - 240 V,

- Trieda spotreby energie: D,

- Klimatická trieda: SN-T,

- Hlučnosť: 38,

- Doba skladovania pri poruche: 13 h (hod).,

- LED-osvetlenie,

- Dovoz a montáž.

		kus

		1

		/vyplní uchádzač/

		/vyplní uchádzač/

		/vyplní uchádzač/



		



SPOLU:

		/vyplní uchádzač/

		/vyplní uchádzač/

		/vyplní uchádzač/













V…………………., dňa…………………

Podpis, príp. aj pečiatka: ………………………………………….
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Príloha č. 2 k výzve na predloženie ponuky: 



Kúpna zmluva 



uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



Čl. I.

Zmluvné strany



Kupujúci:		

Názov:     			ALŽBETKA, n. o.

Sídlo:		 		Školská 429/4, 052 01 Spišská Nová Ves

Štatutárny zástupca:  		Mgr. Darina Haburajová	

IČO:  				35581131

DIČ: 				2021867188

Miesto dodania tovaru:	 	Zariadenie sociálnych služieb Vykupiteľ, 

				Nová 439/6, 946 51 Nesvady

Telefón: 			0915 872 101



(ďalej len: „kupujúci“)



Predávajúci:

Názov:				……………..

Sídlo:				……………..

Zastúpený:			……………..

Bankové spojenie:		……………..

číslo účtu:			……………..

IČO:				……………..

DIČ:				……………..

Označenie registra:

Číslo zápisu:

Tel.:

E-mail: 

(ďalej len: „Predávajúci“)

Čl. II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je najmä záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar uvedený v prílohe č. 1 k tejto zmuve (ďalej len: „predmet kúpy“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a záväzok kupujúceho riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.  



2. Predávajúci predáva kupujúcemu za podmienok uvedených v tejto zmluve do výlučného vlastníctva predmet kúpy – „Vybavenie kuchyne - Zariadenie sociálnych služieb Vykupiteľ“, ktorého bližšia špecifukácia je uvedená v prílohe č. 1 k tejto zmuve. 



3. Predávajúci sa zaväzuje, že bude postupovať pri plnení tejto zmluvy podľa tejto zmluvy a v súlade s výzvou na predloženie ponuky a s ponukou, ktorú Predávajúci predložil Kupujúcemu ako uchádzač v zákazke na dodanie tovarov: „Vybavenie kuchyne - Zariadenie sociálnych služieb Vykupiteľ“ a ktorá je archivovaná u kupujúceho ako súčasť dokumentácie o tejto zákazke. Tieto dokumenty (tzn. výzva na predloženie ponuky a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám  navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto zmluvy.   



 Čl. III.

Kúpna cena 



1. Kúpna cena bola určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná a to predstavuje: 



Kúpna cena za celý predmet kúpy (t. z. za všetok tovar uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy pri množstvách tam uvedených, vrátane jeho dodania, montáže v mieste dodania a všetkých ďalších nákladov spojených s riadnym plnením tejto zmluvy) celkom: 



Cena bez DPH: ........................ €, slovom (................................................................ Eur)

DPH: ....................................... €, slovom (................................................................. Eur)

Cena  s   DPH: ........................ €, slovom (................................................................. Eur)

Podrobná kalkulácia ceny je uvedená v prílohe č. 1 k tejto zmluve.

	

DOPLNÍ UCHÁDZAČ  



2. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie tejto zmluvy (napr. náklady predávajúceho na dopravu do miesta dodania, náklady na zabalenie predmetu kúpy pri doprave, náklady na montáž v mieste dodania a pod.). Predávajúci je teda povinný uskutočniť aj montáž predmetu kúpy na mieste dodania. Podklad pre montáž predmetu zákazky na mieste dodania pripraví kupujúci. 



3. Predávajúci neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Platba za predmet kúpy sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. 



4. Predávajúci bude predmet kúpy fakturovať až po riadnom dodaní celého predmetu kúpy (t. z. až po ukončení celého plnenia tejto zmluvy, po dodaní všetkých tovarov, ich montáže a to na základe jednej faktúry, ktorú vystaví a doručí predávajúci kupujúcemu do 15 dní po riadnom a úplnom dodaní celého predmetu kúpy. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne dodaných tovarov potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho. 



5. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky a EÚ. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry kupujúcemu. Prílohou každej faktúry musí byť vždy aj protokol podľa čl. IV ods. 3 tejto zmluvy.



6. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, vzhľadom k systému predfinancovania, ktorý sa využva pri financovaní tejto zákazky, s čím Predávajúci výslovne súhlasí.  Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho, pokiaľ bola úhrada vykonaná v správnej výške a na správny účet.





Čl. IV.

Miesto a čas dodania



1. Miestom dodania predmetu kúpy je: Zariadenie sociálnych služieb Vykupiteľ, Nová 439/6, Nesvady

Osobou oprávnenou potvrdiť prevzatie predmetu kúpy je Mgr. Anna Eliašová.



2. Kompletný predmet kúpy musí byť odovzdaný predávajúcemu v miesta dodania  nasledovne: 

		Kompletné odovzdanie predmetu zákazky:

		Najneskôr do 180 dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva.

Dátum účinnosti oznámi Kupujúci Predávajúcemu v lehote do 3 dni od nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade omeškania s oznámením, sa predlžuje termín odovzdania o počet dní omeškania oznámenia.







3. Predávajúci vyzve kupujúceho najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom odovzdania predmetu kúpy k prevzatiu (e-mailom: zps2nesvady@gmail.com alebo telefonicky). Podmienkou dodania každého tovaru tvoriaceho predmet kúpy je, že tento konkrétny tovar bude nový, zmontovaný a plne funkčný a budú dodané všetky jeho časti a zariadenia. 

4. Dňom odovzdania predmetu kúpy prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy ako aj nebezpečenstvo škody na predmete kúpy.



Čl. V

Osobitné ustanovenia



1. Predávajúci je povinný najneskôr v deň odovzdania predmetu kúpy predložiť kupujúcemu všetky doklady a dokumenty súviaiace s predmetom kúpy a to záručné listy a návody na obsluhu a ostatnú dokumentáciu v slovenskom jazyku alebo českom jazyku (príp. v pôvodnom jazyku a doložené prekladom do slovenského alebo českého jazyka),



2. Predávajúci/dodávateľ je povinný/sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej na implementáciu projektu: „Obecný kultúrák” a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

  Oprávnenými osobami sú najmä:

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v psím. a) až d) v súlade s príslušnými predpismi SR a EÚ.



3. Táto zmluva sa uzatvára v rámci zabezpečenia a implementácie nasledovného projektu:                

Údaje o projekte: 

Operačný program:	Integrovaný regionaly operčný program

Výzva - kód Výzvy:		IROP-CLLD-T377-512-002

Aktivita:				C1 Komunitné sociálne služby

Miesto realizácie projektu: 	Zariadenie sociálnych služieb Vykupiteľ, 

					Nová 439/6, 946 51 Nesvady

 (ďalej ako „Projekt“).



Čl. VI.

Záručná doba a vady 



1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.

2. Záručná doba na predmet kúpy je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu kúpy predávaúcim.  

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania kupujúcemu. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu kúpy zodpovedá predávajúci  vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na predmete kúpy, kupujúci upozorní predávajúceho na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má kupujúci právo požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.  Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu kúpy v lehote do 5 dní od uplatnenia reklamácie u kupujúceho a odstrániť reklamované vady v čo najkratšom, technicky možnom čase, najneskôr však do 30 dní od momentu uplatnenia reklamácie pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšom termíne odstránenia vády (najmä s prihliadnutím na rozsah a charakter reklamácie). Uplatnením reklamácie sa rozumie odoslanie reklamácie predávajúcemu (stačí odoslanie e-mailu predávajúcemu na adresu uvedenú v čl. I tejto zmluvy, pokiaľ nebude oznámený iný mail). 



Čl. VII

Zmluvné pokuty, náhrada škody, odstúpenie od zmluvy



1. V prípade, ak predávajúci nedodá predmet kúpy v súlade s touto zmluvou v termínoch uvedených v čl. IV ods. 2 tejto zmluvy, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny predmetu kúpy, za každý, aj začatý deň omeškania s dodaním riadneho predmetu kúpy. 



2. V prípade nedodržania ktorejkoľvek z lehôt uvedených v čl. VI tejto zmluvy, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny predmetu kúpy za každý aj začatý deň omeškania. 



3. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá  vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty (t.z. nárok na náhradu škody je zachovaný v plnej výške).



4. V prípade ak bude Kupujúci v omeškaní s platením faktúr podľa tejto zmluvy, Predávajúci má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.



5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany predávajúceho. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak predávajúci:

a) bude meškať s termínom dodania predmetu kúpy, resp. hociktorej časti predmetu kúpy podľa tejto zmluvy  o viac ako 10 dní,

b) bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,

c) v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy – napr. včasné neodstránenie reklamovaných vád, neodstránenie drobných vád predmetu kúpy, ktoré nebránia v užívaní predmetu kúpy podľa čl. IV ods. 3 tejto zmluvy a pod.

d) v prípade, ak nedodá predávajúcemu ktorýkoľvek doklad požadovaný v čl. V ods. 1 tejto zmluvy.



6.  V prípade, ak bude Kupujúci v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy o viac ako 30 dní, predávajúci má nárok odstúpiť od tejto zmluvy.



7.  Odstúpením  od zmluvy  zanikajú všetky  práva a povinnosti strán zo zmluvy a jeho účinky nastávajú dňom doručenia druhej zmluvnej strane.

8.   Odstúpenie od zmluvy sa však  nedotýka nároku na náhradu škody  vzniknutej porušením zmluvy a iných ustanovení, ktoré  podľa prejavenej vôle  strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.



Čl. VIII.

Záverečné ustanovenia



1. Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, prehlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, na znak čoho ju v piatich vyhotoveniach vlastnoručne podpísali. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy podľa 47a Občianskeho zákonníka, nie však skôr ako bude kupujúcemu doručené oznámenie (správa) o kladnom výsledku kontroly verejného obstarávania, ktorého výsledkom je táto zmluva, a to od príslušného oprávneného orgánu (t.z. o správa o schválení procesu po uzavretí tejto zmluvy). 

3. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z toho jeden originál je pre predávajúceho a dve originály pre kupujúceho.

4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

5. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

6. Komunikácia medzi zmluvnými stranami pri plnení tejto zmluvy bude prebiehať v slovenskom jazyku. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporu bude rozhodné právo SR.





Príloha č.1: Ponuka predávajúceho zo dňa……………….



Kupujúci: 						Predávajúci:					

V Spišskej Novej Vsi, dňa ..............                                 V ......................................, dňa ...................















---------------------------------------------------                         -----------------------------------------------------







            Mgr. Darina Haburajová
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