
 

ZMLUVA NA DODANIE TOVARU 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

uzatvorená podľa § 409 a nasl.  z .č. 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník  a § 3 ods. 2 zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami 

 

I. 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci:  

Názov:     „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany   

Sídlo:    P. O. Hviezdoslavova 66, 955 01 Topoľčany 

Zastúpený:    Ing. Viera Bútorová  

IČO:      42118727 

DIČ:      2022567723 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:                             SK10 8180 0000 0070 0032 4612  

Telefón/fax:                            038/532 67 50 

E-mail:                                    moj-domov@moj-domov.sk  

(ďalej len „Kupujúci“) 

  

Predávajúci :     

Obchodné meno:        Ing. Miroslav Berec TECH-PO 

Sídlo:           Novozámocká 543/13, 941 07  Veľký Kýr 

Zastúpený:         Ing. Miroslav Berec 

Bankové spojenie:    Tatra banka 

IBAN:       SK80 1100 0000 0026 2777 6012 

IČO :              35204630 

DIČ :          1036159597 

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky, 

Číslo živ. registra: 404-17236 

Tel.:      0905216312 

email:                techpo@techpo.sk  

(ďalej len „Predávajúci“) 

 

II. 

Preambula 
 

1. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto Zmluvy uplatnil verejné obstarávanie –  podľa            

§ 1 ods. 15 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

mailto:skeretariat@gymsahy.sk
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III. 

Predmet zmluvy a termín dodania 
 

1. Predmetom zmluvy je kúpa, dodávka a montáž zariadenia „Výmena dverí strojovní 

výťahov za protipožiarne“. Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy sa nachádza v prílohe č. 

1 - Špecifikácia predmetu zmluvy.  
 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy podľa prílohy č. 1 tejto Zmluvy 

v predpísanom množstve a podľa požadovanej špecifikácie a v štandardnej kvalite  

zodpovedajúcej všetkým technickým normám SR. Kupujúci sa zaväzuje tento predmet 

zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa článku IV. Kupujúci sa zaväzuje 

spolupôsobiť s predávajúcim.    

 

3. Lehota dodania predmetu zmluvy je do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

Zmluvy. 
 

4. Predávajúci sa zaväzuje predmet zmluvy dopraviť a namontovať do miesta realizácie:  

MÔJ DOMOV“ ZSS Topoľčany, P. O. Hviezdoslavova 66, 955 01 Topoľčany 
 

5. Spolu s predmetom zmluvy budú  kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady :  

- daňový doklad 

- záručný  list 

- dodací list alebo preberací protokol. Pri prevzatí predmetu zmluvy podpíšu zmluvné 

strany prostredníctvom svojich poverených zástupcov dodacie listy alebo preberacie 

protokoly, ktoré budú prílohou daňového dokladu. 

 

6. Odovzdanie bude vykonané oprávneným zástupcom predávajúceho – servisným technikom  

a prevzatie zástupcom kupujúceho – riaditeľom organizácie, v mieste plnenia v termíne na 

základe dohody. Predávajúci je povinný vyrozumieť kupujúceho (faxom, alebo mailom) o 

pripravenosti predmetu zmluvy k odovzdaniu - prevzatiu minimálne 2 pracovné  dni 

vopred.  

 

7. Predmet zmluvy uvedený v čl. III. tejto zmluvy je splnený jeho prevzatím a podpísaním 

dodacieho listu alebo preberacieho protokolu zástupcom kupujúceho. Na dodacom liste je 

predávajúci povinný uviesť identifikačné znaky (výrobné číslo dodávaného tovaru) a jeho 

jednotkovú cenu.  

 

8. V prípade, ak kupujúci preukázateľne odmietne prevziať predmet zmluvy napriek tomu, že 

predmet zmluvy je pripravený na prevzatie, je splnenie predmetu zmluvy splnené jeho 

uskladnením u predávajúceho. Predávajúci bude o tejto skutočnosti kupujúceho informovať 

písomne. 

 

9.  Predávajúci je povinný pri dodaní predmetu zmluvy odovzdať používateľovi všetky 

doklady  nevyhnutné k jeho prevzatiu a používaniu, ako aj doklady uvedené v ods. 5. 

 

10.  Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy dodávaný v rámci predmetu tejto Zmluvy je 

doteraz  nepoužívaný a jeho technické a prevádzkové parametre sa zhodujú s parametrami 

uvádzanými ich výrobcom, tovar je nový, prvotriedneho vyhotovenia a z prvotriednych 

materiálov.  



 

IV. 

Kúpna cena 

1. Kúpna cena bola stanovená dohodou  zmluvných strán v zmysle zákona NR SR                              

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva 

financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto: 

 

Názov tovaru 
Cena bez DPH 

v EUR 

DPH 

v EUR 

Cena s DPH 

v EUR 

„Výmena dverí strojovní 

výťahov za protipožiarne“ 
5 663,33 1 132,67 6 796,- 

 

            Slovom : šesťtisícsedemstodeväťdesiatšesť EUR  
 

2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto Zmluvy.  

         

3. Kúpna cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) predávajúceho, ktorá bude 

kupujúcemu odovzdaná súčasne s predmetom zmluvy. Faktúra musí obsahovať 

náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Súčasťou faktúry musí byť dodací list 

alebo preberací protokol. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.  Pre 

účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy 

z účtu kupujúceho na účet predávajúceho. 

 

4. V kúpnej cene je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru v zmysle čl. III. ods. 4, montáž 

dodávaného tovaru,  náklady na vypratanie vzniknutého odpadu a likvidáciu obalov, 

zaškolenie obsluhy, náklady na zásobovanie vodou a elektrickou energiou vrátane s tým 

spojených nákladov predávajúceho, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod. 

nevyhnutné k riadnemu a kvalitnému zabezpečeniu a používaniu dodaného tovaru. 

 

 

V. 

Možnosť a spôsob úpravy ceny 
 

1. Kúpnu cenu predmetu zmluvy je možné meniť výlučne len na základe zmien obchodných 

podmienok vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych noriem SR, a to formou 

dodatku odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.  

 

 

VI. 

Možnosť odmietnuť prebratie predmetu zmluvy 

1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania 

akosti, štruktúry alebo množstva tovaru špecifikovaného objednávkou, pokiaľ sa zmluvné 

strany nedohodnú inak. 

 

 

 



 

VII. 

Odstúpenie od Zmluvy 
 

1. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto Zmluvou,  tovar má vady. Za vady 

tovaru sa považuje aj dodanie iného tovaru, ako určuje táto zmluva, čo zakladá pre 

kupujúceho dôvod na odstúpenie od Zmluvy. 
 

2. Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy, ak  dodaný predmet zmluvy  nemá tie isté funkčné 

vlastnosti, ktoré špecifikoval v súťažných podkladoch, ak  má právne vady alebo ak nie je 

tovar dodaný v termíne podľa čl. III ods. 3.  tejto Zmluvy. 
 

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto 

Zmluvy,  pričom obidve zmluvné strany sú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté pred 

odstúpením od tejto Zmluvy. 

 

VIII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 Predávajúci je povinný : 

1. Dodať predmet zmluvy kupujúcemu riadne a včas, v požadovanom rozsahu a množstve, 

v bezchybnom stave a v dohodnutej kvalite kupujúcemu na základe dohody, čo potvrdí 

preberajúcim protokolom alebo podpísaním dodacieho listu. 

 

2. Predmet zmluvy zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre 

takýto tovar   v obchodnom styku na jeho uchovanie a ochranu. 
 

 Kupujúci je povinný:  

1. Zaplatiť za predmet zmluvy kúpnu cenu a prevziať predmet zmluvy v súlade s touto 

zmluvou. 

 

IX. 

Zmluvné pokuty 
 

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto Zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné 

zmluvné pokuty: 
 

a) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy je kupujúci oprávnený žiadať  

pokutu vo výške 0,50 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý deň z omeškania. 

Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody. 
 

b) Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na úrok 

z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania. 

 

X. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody za veci 
 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom prevzatia predmetu zmluvy 

- tovaru a podpísaním preberacieho protokolu alebo dodacieho listu. 

 

 



 

XI. 

Záruka a reklamácia 

 

1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy dodaný na základe tejto zmluvy spĺňa 

príslušné kvalitatívne parametre a je povinný poskytnúť naň záruku. Záručná doba je 24 

mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe odovzdávajúceho 

a preberacieho protokolu.  

 

2.  Predávajúci sa zaväzuje vykonávať bezodplatne služby záručného servisu po dobu 

trvania záručnej doby podľa bodu 1 tohto článku a to najmä zabezpečením všetkých 

potrebných náhradných dielov a vykonania opravy predmetu zmluvy na mieste dodania, 

ak to povaha veci dovoľuje. 

 

3. Kupujúci je povinný oznámiť písomne skryté vady a zrejmé vady nezistené pri preberaní 

tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca 

dohodnutej záručnej doby. 

 

4. Dodávateľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 10 dní po jej 

doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že súhlasí s opodstatnenosťou 

reklamácie. 

 

5. Oznámenie o vadách predmetu zmluvy musí obsahovať identifikáciu kúpnej zmluva a 

popis vady alebo popis spôsobu, akým sa vada prejavuje. Reklamované vady dodávateľ 

odstráni na základe písomnej reklamácie objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka najneskôr do 7 dní po uznaní vady. 

 

 

Čl. XII                                                                                                                                                                 

Ochrana osobných údajov 

1. Zmluvné strany dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov ustanovenia Nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „Zákon“). Podľa tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany považujú za prevádzkovateľov 

vo vzťahu k osobným údajom kontaktných osôb a ďalších spolupracujúcich osôb 

uvedených v tejto Zmluve alebo potrebných na plnenie tejto Zmluvy.  

2. Zmluvné strany spracúvajú tieto osobné údaje kontaktných osôb:  meno, priezvisko, titul, 

e-mailová adresa, telefónne číslo, firemná adresa, pracovná pozícia/funkcia, podpis; 

Zmluvné strany prehlasujú, že majú právny základ na poskytnutie (prenos) osobných 

údajov a dotknutá osoba bola informovaná o poskytnutí osobných údajov druhej Zmluvnej 

strane. Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov obsahuje náležitosti vyžadované 

Nariadením resp. Zákonom. 

 

3. Na základe žiadosti Zmluvnej strany sa zaväzuje druhá Zmluvná strana kedykoľvek 

preukázať poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov vrátane prenosu osobných 

údajov v zmysle vyššie uvedených ustanovení. 



 

XIII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa  dohodli  na  tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto 

Zmluvy sa  riadi ustanoveniami  Obchodného zákonníka, nakoľko  ide o vzťah subjektov  

subjektov, ktorý  spadá pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného  zákonníka. 
 

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných   dodatkov   

za  podmienok ustanovených v § 18 ods. 1 a 3 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom  

obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

3. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci    

päť a predávajúci jedno vyhotovenie. 
 

4. Zmluva   nadobúda  platnosť  dňom  podpisu  zmluvnými   stranami a  účinnosť   dňom  

nasledujúcim  po dni  jej  zverejnenia  v Centrálnom registri zmlúv.  Zmluvné  strany  

berú  na vedomie, že  ak by   nedošlo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov  

od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo zo zákona. 
 

5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t. j. do doby dodania celkového predmetu zmluvy 

a vzájomného vysporiadania záväzkov. 

 

6. Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom, ktorej  

sa stal víťazom. 

 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že  sa so zmluvou  oboznámili a  s  jej obsahom  súhlasia, na  

znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:                                                                                    

Špecifikácia predmetu zmluvy - príloha č. 1 

Cenová ponuka – príloha č. 2 

 

 

    

Vo Veľkom Kýre, dňa: 12.09.2022            V Topoľčanoch, dňa: 12.09.2022 

 

 

 

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

               Za zhotoviteľa                                                                      Za  objednávateľa                           

           Ing. Miroslav Berec                                                                 Ing. Viera Bútorová 

                    konateľ                                                                                       riaditeľka 

               

                   

             

 

Príloha č. 1 



 

 

Špecifikácia predmetu zmluvy : 

 

„Výmena dverí strojovní výťahov za protipožiarne“ – „MÔJ DOMOV“, ZSS Topoľčany 

 

Zariadenie sociálnych služieb MÔJ DOMOV, ul. P.O. Hviezdoslava 66, Topoľčany poskytuje 

sociálne služby pre seniorov celoročnou, týždennou a dennou formou. 

 

Na základe úradnej skúšky výťahov bolo zistené, že dvere strojovne nevyhovujú bezpečnostným 

a protipožiarnym normám. Splnenie danej požiadavky je možné iba výmenou jestvujúcich dverí 

za protipožiarne.  

 

Súčasťou výmeny bude: 

 

− demontáž jestvujúceho uzáveru 

− dodávka a montáž 4 ks protipožiarnych dverí – oceľových, exteriérových, zateplených, 

s kovaním cr.K/K, RAL komaxitom, so zámkom, vložkou a troma kľúčmi 

− dodávka a montáž 4 ks oceľovej zárubne 

 

Súčasťou prác bude: 

− dodávka materiálu podľa zamerania 

− demontáž a montáž 

− likvidácia odpadu 

− doprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 2 

Cenová ponuka : 

„Výmena dverí strojovní výťahov za protipožiarne“ – „MÔJ DOMOV“, ZSS Topoľčany 

 

 

 

   

 

    

 

  

 


