
 

 

  Názov: Cech kachliarov 
Sídlo: Kremnička 6559/10 

97405 Banská Bystrica 
IČO: 42306671 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

/prieskum trhu/ 

V súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, si Vás ako osoba podľa § 8 ods. 1 ZVO dovolíme 

vyzvať na predloženie ponuky na zabezpečenie  verejného obstarávania.  

 

1. Identifikácia osoby podľa § 8 ods. 1 ZVO 

 

Názov:     Cech kachliarov  

Sídlo:     Kremnička 10 

     974 05 Banská Bystrica  

IČO:     42 306 671     

 DIČ:     2021988573     

v mene kt. koná:   Ing. Martin Tršo, PhD. 

web:     http://www.cechkachliarov.sk/ 

e-mail:     kancelaria@cechkachliarov.sk 

   

* 

Kontaktné miesto :   ICTUS CONSULTING s.r.o. 

      Murgašova 8 

      974 01 Banská Bystrica 

Kontaktná osoba:   Mgr. Katarína Šebová 

Mobil:     +421 905346087 

Tel./Fax:    +421 484134462 

e-mail:     ictusconsulting@ictus.sk 

 

2. Názov zákazky, druh zákazky: 

„Materiál na výstavbu kachliarskych diel“ 

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

niektorých zákonov v platnom znení – dodanie tovarov. Realizovaná v rámci projektu s názvom: 

„Vzdelávací program v odbore kachliarstvo a získanie certifikátu pre otvorenie živnosti“, kód 

ITMS 312011D605. 

3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky) 

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky materiálu pre potreby v rozsahu podľa technickej 

špecifikácie. 

 

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Predmetom zákazky sú nasledujúce logické celky: 
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Názov logického celku: Materiál na stavbu individuálne zhotoveného krbu s výkonom 6 – 11 kW 

P.č.: Technická špecifikácia logického celku: 

Technický 
parameter 

predkladanej 
technológie: 

1. Krbová vložka s výkonom 6 – 11 kW účinnosť minimálne 75% 

2. Materiál na obstavbu plocha minimálne 6 m2 

3. Izolačné materiály 
trieda reakcie na oheň 

A1 

4. Kachliarske malty a omietky 
odolnosť minimálne do 

700°C 

     

 

Cenová ponuka musí obsahovať cenu v € bez DPH i s DPH. Musí obsahovať cenu za jednotku 
(materiál na vybudovanie 1 akumulačného krbu) ako aj za celkové požadované množstvo – 
materiál na vybudovanie 2 akumulačných krbov. 

 

 
Názov logického celku: Materiál na stavbu kachľovej pece s výkonom 1,8 až 3,6 kW s intervalom 

prikládky minimálne 12 hodín s individuálne zhotovenými ťahmi 

P.č.: Technická špecifikácia logického celku: 

Technický 
parameter 

predkladanej 
technológie: 

1. Ohnisko zo šamotových platní s výkonom 1,8 až 3,6 kW 

2. Ťahy pece zo šamotových platní 
odolnosť voči teplotným 
zmenám min 25 cyklov 

3. Vonkajší plášť z keramických kachlíc plocha minimálne 6 m2 

4. Pecné dvierka s reguláciou vzduchu 

5. Izolačné materiály 
trieda reakcie na oheň 

A1 

6. Kachliarske malty a omietky 
odolnosť minimálne 

700°C 

     

 

Cenová ponuka musí obsahovať cenu v € bez DPH i s DPH. Musí obsahovať cenu za jednotku 
(materiál na vybudovanie 1 kachľovej pece) ako aj za celkové požadované množstvo – 
materiál na vybudovanie 2 kachľových pecí. 
 
Názov logického celku: Materiál na stavbu individuálne zhotoveného sálavého krbu s výkonom 6 - 11 

kW 

P.č.: Technická špecifikácia logického celku: 

Technický 
parameter 

predkladanej 
technológie: 

1. Krbová vložka s výkonom 6- 11 kW účinnosť minimálne 75% 

2. Materiál na obstavbu plocha minimálne 6 m2 

     

Cenová ponuka musí obsahovať cenu v € bez DPH i s DPH. Musí obsahovať cenu za jednotku (materiál 
na vybudovanie 1 sálavého krbu) ako aj za celkové požadované množstvo – materiál na vybudovanie 
2 sálavých krbov. 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Názov logického celku: Materiál na stavbu individuálne zhotoveného sporáku s výkonom 1,8 – 3,6 
kW 

P.č.: Technická špecifikácia logického celku: 

Technický 
parameter 

predkladanej 
technológie: 

1. Sporákové kovanie 
s rámom, dvierkami a 

rúrou na pečenie 

2. Šamotové ohnisko 
odolnosť voči teplotným 

cyklom min. 25 

3. Obstavba - kachlice plocha min. 4 m2 

4. Kachliarske malty, omietky a pomocný materiál odolnosť min. do 700°C 

     

Cenová ponuka musí obsahovať cenu v € bez DPH i s DPH. Musí obsahovať cenu za jednotku (materiál 
na vybudovanie 1 sporáku) ako aj za celkové požadované množstvo – materiál na vybudovanie 2 
sporákov. 
 

Názov logického celku: Materiál na stavbu kachľovej pece s výkonom 1,8 až 3,6 kW s intervalom 
prikládky minimálne 12 hodín s prefabrikovanými ťahmi 

P.č.: Technická špecifikácia logického celku: 

Technický 
parameter 

predkladanej 
technológie: 

1. Ohnisko s dvierkami a prefabrikovanými ťahmi s výkonom 1,8 až 3,6 kW 

2. Obstavba pece plocha minimálne 4 m2 

     

Cenová ponuka musí obsahovať cenu v € bez DPH i s DPH. Musí obsahovať cenu za jednotku (materiál 
na vybudovanie 1 kachľovej pece) ako aj za celkové požadované množstvo – materiál na 
vybudovanie 2 kachľových pecí. 

 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky a CPV kódy 

PHZ: 38 307,51  EUR bez DPH 

Spoločný slovník obstarávania (CPV kódy) 

Hlavný slovník: 42942000-1 – Pece a príslušenstvo 

5. Spôsob určenia ceny  

a. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o 

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

vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. 

b. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena 

sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu 

robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom 

navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné 

miesta. 

c. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú 

zmluvnú cenu uvedie: 



 
  

- Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 

- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH, 

- Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  

d. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní 

označením „Nie som platcom DPH“. 

6. Výsledok verejného obstarávania 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Kúpnej zmluvy (príloha č. 4 tejto výzvy) s 

úspešných uchádzačom. 

5. Miesto dodania predmetu zákazky, trvanie zmluvy alebo termín realizácie predmetu 

zákazky: Sídlo osoby podľa § 8 ods. 1 ZVO 

Termín realizácie predmetu zákazky: najneskôr v lehote do dvoch mesiacov od odoslania 

objednávky zo strany Kupujúceho v sídle Kupujúceho. 

6. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednanie 

Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov NFP v rámci Operačného programu 

Ministerstvom hospodárstva SR s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 a z vlastných 

prostriedkov osoby podľa § 8 ods. 1 ZVO. 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša 

uchádzač. 

7. Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. 

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

(ďalej len ZVO).  

       8.  Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať: 

8.1  Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo, štatutárny zástupca, kontaktná osoba, 

IČO, DIČ, IČ pre DPH, telefón, fax, e-mail, web, bankové spojenie, č. účtu – IBAN). 

8.2 Návrh na plnenie kritérií (vyplnená príloha č. 1 k tejto výzve). 

8.3  Vyhlásenie uchádzača (vyplnená príloha č. 2 k tejto výzve). 

8.4 Cenovú ponuku – Výkaz výmer (vyplnená príloha č. 3 k tejto výzve). 

8.5 Podpísaný návrh Kúpnej zmluvy. Návrh zmluvy musí byť doplnený o identifikačné údaje 

uchádzača a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

 Akákoľvek zmena zmluvy, bude dôvodom pre vylúčenie uchádzača z procesu verejného 

obstarávania. (vyplnená príloha č. 4 k tejto výzve). 

8.6 Súhlas so spracúvaním osobných údajov (vyplnená príloh č. 5 k tejto výzve). 

9.  Predkladanie ponúk 

Ponuky je potrebné doručiť (poštová zásielka, kuriér, osobné doručenie) v písomnej forme a 

v rozsahu podľa bodu 8. tejto výzvy na adresu kontaktného miesta – ICTUS CONSULTING 

s.r.o., Murgašova 8, 974 01  Banská Bystrica v lehote na predkladanie ponúk alebo podpísanú 

a naskenovanú ponuku vo formáte pdf na e-mailovú adresu kontaktného miesta 

ictusconsulting@ictus.sk. 

V prípade doručenia ponuky poštovou zásielkou (kuriérom), resp. pri osobnom doručení, 

uchádzač vloží  ponuku do uzavretého obalu. Na obale ponuky treba uviesť nasledovné údaje: 

 adresa kontaktného miesta, uvedená v bode 1 tejto výzvy , 

 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača, alebo obchodné mená a sídla, 

resp. miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov, 

 označenie „súťaž – neotvárať“, 

 označenie heslom súťaže „Kachle“ 

V prípade doručenia ponuky e-mailom, do predmetu e-mailu uchádzač uvedie „súťaž – 

neotvárať“ a označenie „Kachle“.  
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Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zo strany osoby podľa § 8 

ods. 1 akceptovaná. 

Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  je 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. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho 

jazyka. 

10.  Lehota na predkladanie ponúk 

Do 28.12.2018 do 12:00 hod. 

11. Lehota viazanosti ponúk 

30.04.2019 

12.  Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 

Najnižšia cena v mene EUR s DPH. 

13. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné a uskutoční sa dňa 28.12.2018 o 13:00 hod. 

v priestoroch kontaktného miesta.  

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou cenou 

za celý predmet zákazky definovaný v bode 3 tejto výzvy sa umiestni na prvom mieste v poradí, 

ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste v poradí. Úspešná bude ponuka na prvom 

mieste v poradí. 

14.  Ponuka  je súčasťou  prieskumu trhu.  

15.  Súťažné podklady 

Súťažné podklady ako podklady pre vymedzenie predmetu zákazky a na vypracovanie ponuky 

sú obsahove súčasťou tejto Výzvy. 

16.  Ďalšie informácie 

16.1 Osoba podľa § 8 ods. 1 splnomocnila na realizáciu verejného obstarávania kontaktné miesto 

a kontaktnú osobu podľa bodu 1. tejto výzvy a určil na komunikáciu e-mailovú adresu 

kontaktného miesta: ictusconsulting@ictus.sk. 

16.2 Zaslanie Výzvy na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu a prípadná komunikácia 

s uchádzačmi bude zabezpečovaná e-mailom. Predkladanie ponúk je možné realizovať podľa 

bodu 8. tejto výzvy poštovou zásielkou (kuriérom), osobne, resp. predložiť na e-mailovú adresu 

kontaktného miesta. 

16.3 Príjemca  elektronickej pošty je  povinný potvrdiť prijatie každej správy v písomnej odpovedi. 

16.4. Informácia o vyhodnotení ponúk bude uchádzačom zaslaná na ich e-mailovú adresu. Úspešný 

uchádzač bude vyzvaný na súčinnosť a na uzavretie Kúpnej zmluvy po kontrole verejného 

obstarávania zo strany sprostredkovateľského orgánu. 

16.5 Osoba podľa § 8 ods. 1 bude od úspešného uchádzača požadovať k podpisu Kúpnej zmluvy 

predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovary  (výpis z OR/výpis zo ŽR) pre právne účely 

(originál, resp. osvedčená fotokópia). 

16.6 Osoba podľa § 8 ods. 1 si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade 

jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku   

finančných prostriedkov vyčlenených osobou podľa § 8 ods. 1 na tento účel. 
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Prílohy:  1. Návrh na plnenie kritérií 

     2. Vyhlásenie uchádzača 

3. Cenová ponuka – Výkaz výmer  

4. Kúpna zmluva 

5. Súhlas so spracúvaním osobných údajov  

       

 

 

 

 

       

Banská Bystrica, dňa 17.12.2018  __________________________________________ 

            Ing. Martin Tršo, PhD 

        CEO Cechu Kachliarov 

 zastúpený na základe plnej moci 

               Mgr. Katarína Šebová 

                             konateľ spoločnosti ICTUS CONSULTING s.r.o. 

  



 
  

 

 
Príloha č. 1 

 

 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

/vyplní uchádzač/ 

 

 

1. Základné údaje: 

Názov, obchodné meno uchádzača: 

Sídlo uchádzača: 

IČO uchádzača: 

 

2. Názov zákazky: „Materiál na výstavbu kachliarskych diel“ 

 

3. Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia celková (zmluvná) cena v EUR s DPH 

 

 

NAJNIŽŠIA CENA 

 

Kritérium na hodnotenie ponúk 

 

Plnenie 

 

Celková (zmluvná) s DPH 
 

 

 

Platca DPH: áno – nie 

(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu) 

 

4. Čestné prehlásenie uchádzača 

Dolu podpísaný čestne prehlasujem že: 

a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii 

a požiadavkám osoby podľa § 8 ods. 1 na predmet zákazky a požadovaným 

náležitostiam uvedeným vo Výzve. 

b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných 

prepočtov, berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne 

plnenie zmluvy, pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným 

predmetom zákazky. 

 

 

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

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

  Meno, priezvisko a podpis  

                   štatutárneho zástupcu uchádzača 

 

 



 
  

Príloha č. 2 

 

 

 

VYHLÁSENIE  UCHÁDZAČA 

/vyplní uchádzač/ 

 

 

 

Názov, obchodné meno uchádzača: 

Sídlo uchádzača: 

IČO uchádzača: 

 

 

Týmto vyhlasujem, že: 

 

 súhlasím s podmienkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk na predmet zákazky: 

„Materiál na výstavbu kachliarskych diel“ 

 som dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy 

 všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v cenovej ponuke sú pravdivé a úplné 

 predkladám iba jednu cenovú ponuku 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

  Meno, priezvisko a podpis  

                   štatutárneho zástupcu uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

Príloha č. 3 

 

Cenová ponuka – Výkaz výmer 

(v osobitnej prílohe v EXCELI) 
  



 
  

Príloha č. 4  

 

KÚPNA ZMLUVA 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

uzatvorená 

v zmysle ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

medzi 

 

I. 

Obchodné meno: .......................... 

Sídlo: ................................. 

IČO: ................................. 

IČ DPH: ................................. 

Bankové spojenie:  ................................. 

 IBAN:  

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu ................., Oddiel: .........., Vložka číslo: .......... 

Konajúca: ........................................................... 

ako predávajúcim na strane jednej (ďalej len „Predávajúci“) 

 

a 

 

II. 

Obchodné meno: Cech kachliarov  

Sídlo: Kremnička 10 

 974 05 Banská Bystrica 

IČO: 42 306 671 

DIČ: 2021988573 

Bankové spojenie:  Tatra Banka, a.s., 

 IBAN: SK02 1100 0000 0029 4605 3719 

Konajúca: Ing. Martin Tršo, PhD 

ako kupujúcim na strane druhej (ďalej len „Kupujúci“) a spolu s Predávajúcim ako zmluvné strany (ďalej 

len „Zmluvné strany“). 

 

 

 

 

Článok I. 

Predmet Zmluvy 

 

 

 

1.1 Predmetom Zmluvy je na jednej strane záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu Materiál 

na výstavbu kachliarskych diel“, ktorého bližšia technická špecifikácia je obsiahnutá v prílohe 

č. 1 k tejto Zmluve (ďalej aj ako len „Predmet kúpy“) a previesť na Kupujúceho za podmienok 

stanovených touto Zmluvou vlastnícke právo k Predmetu kúpy a na strane druhej záväzok 

Kupujúceho dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, Predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň 

Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. 

 

 

 



 
  

 

 

Článok II. 

Miesto a čas dodania 

  

 

2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Predmet kúpy  po častiach – podľa logických 

celkov najneskôr v lehote do dvoch mesiacov od odoslania objednávky zo strany Kupujúceho 

v sídle Kupujúceho. 

2.2 Ak bude Predmet kúpy pripravený na odovzdanie a dodanie Kupujúcemu, Predávajúci je 

povinný Kupujúceho o tejto skutočnosti informovať a vyzvať ho na prevzatie Predmetu kúpy 

v dohodnutom mieste dodania. Kupujúci je následne povinný zhotovený Predmet kúpy 

prevziať, a to najneskôr do 3 dní odo dňa, kedy ho Predávajúci na prevzatie Predmetu kúpy 

vyzval.  

2.3 Povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu Predmet kúpy je splnená tým, že Predávajúci 

umožní Kupujúcemu s Predmetom kúpy nakladať (t. j. Predmet kúpy spolu so všetkými 

dokladmi podľa bodu 2.5 tohto článku Zmluvy prevziať) v dohodnutom mieste dodania 

a vykoná i všetky súvisiace práce podľa článku III. bodu 3.2 tejto Zmluvy. 

2.4 Prevzatie Predmetu kúpy je Kupujúci povinný Predávajúcemu písomne potvrdiť v preberacom 

protokole a dodacom liste. 

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že podmienkou pre prevzatie Predmetu kúpy zo strany Kupujúceho 

je, že Predávajúci spolu s Predmetom kúpy odovzdá Kupujúcemu všetky doklady vzťahujúce 

sa k Predmetu kúpy v slovenskom jazyku (návod na obsluhu a údržbu Predmetu kúpy, 

inštrukcie, pokyny, technické normy slúžiace alebo patriace Predmetu kúpy a pod.). 

 

 

Článok III. 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

 

3.1 Kúpna cena Predmetu kúpy bola Zmluvnými stranami dohodnutá vo výške .................... EUR 

(slovom: ........................... eur).  

3.1.1 .............................. vo výške ...............EUR, 

3.1.2 .............................. vo výške .................EUR 

3.1.3 ............................ vo výške .................. EUR 

3.1.4 ............................ vo výške ..................EUR 

3.1.5 ........................... vo výške .................. EUR. 

Ku kúpnej cene v zmysle predchádzajúcej vety bude pripočítaná DPH v zmysle platných 

právnych predpisov. 

3.2 V kúpnej cena podľa bodu 3.1 tohto článku je zahrnuté: 

- zabalenie Predmetu kúpy a jeho dodanie do dohodnutého miesta dodania, 

- dodanie príslušnej dokumentácie, resp. dokladov vzťahujúcich sa k Predmetu kúpy podľa 

článku II. bodu 2.5 tejto Zmluvy v slovenskom jazyku. 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena podľa bodu 3.1 tohto článku Zmluvy je splatná do 

30 dní od dodania Predmetu kúpy Kupujúcemu  na základe faktúry/faktúr vystavenej/ných 

Predávajúcim, a to bezhotovostným prevodom peňažných prostriedkov v prospech bankového 

účtu Predávajúceho uvedeného vo faktúre. Podmienkou pre vystavenie faktúry/faktúr v zmysle 

predchádzajúcej vety je dodanie Predmetu kúpy po častiach Kupujúcemu a dodanie príslušnej 

dokumentácie podľa bodu 3.2 tohto článku Zmluvy. Lehota splatnosti faktúry neplynie 

v prípade, ak dôjde k pozastaveniu realizácie aktivít projektu v častiach, resp. ako celku zo 

strany poskytovateľa NFP v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí 

NFP. 



 
  

3.4 Predávajúci doručí Kupujúcemu min. 4 originály faktúr. Predložená faktúra, ako daňový doklad, 

musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o daní z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. Predávajúci má povinnosť uvádzať na faktúre názov 

a ITMS kód projektu Vzdelávací program v odbore kachliarstvo a získanie certifikátu pre 

otvorenie živnosti (kód: ITMS 312011D605, výzva: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01), aby boli 

jednoznačne priradené výdavky k projektu a zamedzilo sa dvojitému financovaniu. V prípade, 

že faktúra bude obsahovať formálne alebo obsahové nedostatky, bude Predávajúcemu vrátená 

a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry Kupujúcemu. 

3.5 Peňažný záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu príslušnú časť kúpnej ceny Predmetu 

kúpy sa považuje za splnený momentom odpísania platených peňažných prostriedkov 

z bankového účtu Kupujúceho. 

 

 

Článok IV. 

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo vzniku škody 

 

 

4.1 Vlastnícke právo k Predmetu kúpy nadobúda Kupujúci prevzatím Predmetu kúpy a týmto 

momentom prechádza na Kupujúceho i nebezpečenstvo vzniku škody na Predmete kúpy. 

 

 

Článok V. 

Zodpovednosť za vady a záruka za akosť 

 

 

5.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Predmet kúpy v okamihu, keď prechádza 

nebezpečenstvo vzniku škody na Predmete kúpy z Predávajúceho na Kupujúceho.  

5.2 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na Predmet kúpy záruku v trvaní 12 mesiacov. Záručná 

doba začína plynúť dňom, ktorý je v dodacom liste podľa článku II. bodu 2.4 tejto Zmluvy 

uvedený ako deň prevzatia Predmetu kúpy Kupujúcim. 

5.3 Kupujúci je povinný oznámiť Predávajúcemu vady Predmetu kúpy bez zbytočného odkladu po 

ich zistení, a to písomne alebo e-mailom. V oznámení Kupujúceho o vadách Predmetu kúpy 

musí Kupujúci vady špecifikovať (opísať, uviesť ako sa prejavujú atď.). 

5.4 Predávajúci sa zaväzuje, že na servisný zásah v súvislosti s reklamáciou Kupujúceho podľa bodu 

5.3 tohto článku Zmluvy nastúpi najneskôr do 72 hodín  od prijatia reklamácie Kupujúceho (do 

uvedenej lehoty 72 hodín sa nezapočítavajú soboty, nedele, sviatky a dni pracovného pokoja). 

 

 

Článok VI. 

Sankcie 

 

 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa Predávajúci dostane do omeškania s dodaním 

Predmetu kúpy Kupujúcemu, Kupujúci má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 

% p.a. z kúpnej ceny Predmetu kúpy bez  DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania 

s dodaním Predmetu kúpy. 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Predávajúci poruší svoju povinnosť podľa článku 

V. bodu 5.4 Zmluvy, t.j. v prípade ak Predávajúci nenastúpi na servisný zásah v tu uvedenej 

lehote, Kupujúci má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,00 EUR, a to za každý aj 

začatý deň omeškania so splnením uvedenej povinnosti.  

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Kupujúci odstúpi od tejto Zmluvy z dôvodu podľa 

článku VIII. bodu 8.1 písm. a) tejto Zmluvy, Kupujúci má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 



 
  

vo výške  10 % z kúpnej ceny Predmetu kúpy bez DPH. Právo Kupujúceho na náhradu škody 

tým nie je dotknuté. 

6.4 V prípade ak sa Kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny Predmetu kúpy, 

Predávajúcemu vzniká právo na zaplatenie úrokov z omeškania, a to vo výške 0,05 % p.a. 

z dlžnej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania. 

6.5 Sankcie podľa tohto článku Zmluvy sú splatné do 7 dní odo dňa, kedy bola povinnej strane 

doručená písomná výzva oprávnenej strany na ich zaplatenie. 

6.6 Zmluvné strany vyhlasujú a podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú, že sankcie upravené v tomto 

článku Zmluvy nie sú neprimerane vysoké, ich výška neodporuje zásadám poctivého 

obchodného styku ani dobrým mravom a ich výška zodpovedá hodnote, resp. významu nimi 

zabezpečovanej povinnosti. 

 

 

Článok VII. 

Osobitné ustanovenia 

 

7.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si poskytnú všetku potrebnú súčinnosť pre riadne plnenie ich 

záväzkov v zmysle tejto Zmluvy a za týmto účelom si písomne alebo e-mailom oznámia 

kontaktné údaje osôb oprávnených na realizáciu jednotlivých povinností v zmysle tejto Zmluvy. 

7.2 Predávajúci bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 

im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:  

a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené 

osoby,  

b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, 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) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

7.3 Predávajúci, ak má v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto 

zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov a uviesť údaje o všetkých známych 

subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 

a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov zadefinovaných pri 

podpise tejto zmluvy, s uvedením predmetu a rozsahu subdodávok, sa stane prílohou tejto 

zmluvy. 

7.4 Predávajúci je povinný oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov zo 

zoznamu subdodávateľov uvedených pri podpise tejto zmluvy najneskôr 5 kalendárnych dní 

pred vykonaním zmeny.  

7.5 Predávajúci, ak bude mať záujem zadať určitý podiel predmetu zmluvy ďalšiemu 

subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude 

mať záujem zmeniť subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, počas plnenia 

predmetu tejto zmluvy, môže tak urobiť až po odsúhlasení Kupujúceho. Zmenu subdodávateľa 

oznámi Kupujúcemu najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny. Doplnenie 

subdodávateľa, resp. zmena dodávateľa sa po odsúhlasení kupujúcim zapíše do zoznamu 

subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto zmluvy. 

 

 

 

 



 
  

Článok VIII. 

Odstúpenie od Zmluvy 

 

8.1 Kupujúci je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, ak 

a) sa Predávajúci dostane do omeškania s dodaním Predmetu kúpy o viac ako 45 dní, 

b) výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie 

výdavkov vzniknutých z obstarania Predmetu kúpy a medzi Zmluvnými stranami ešte nedošlo 

k plneniu tejto Zmluvy, pričom Predávajúci nie je v tomto prípade oprávnený uplatniť si voči 

Kupujúcemu žiadne sankcie. 

8.2 Kupujúci si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu  

s Predávajúcim v prípade, ak ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi 

Kupujúcim a Predávajúcim a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany 

Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, v tomto prípade MŠVVaŠ SR, neumožňujú 

financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 

8.3 Odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy je účinné okamihom jeho doručenia 

Predávajúcemu a týmto okamihom zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán 

s výnimkou práv Kupujúceho na zaplatenie príslušných sankcií v zmysle článku VI. tejto Zmluvy 

a nároku Kupujúceho na náhradu škody (a to za predpokladu, že Kupujúci odstúpil od Zmluvy 

podľa bodu 8.1 písm. a) tohto článku Zmluvy). 

 

 

Článok IX. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

9.1 Zmena Zmluvy je možná na základe dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomných 

dodatkov k tejto Zmluve číslovaných podľa poradia ich prijatia. 

9.2 Vo veciach touto Zmluvou neupravených sa zmluvné vzťahy Zmluvných strán spravujú 

ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä však 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

9.3 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú platné a/alebo účinné alebo ak neskôr stratia 

platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto 

Zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení ako i na vyplnenie medzier sa 

použije sa právna úprava, ktorá čo možno najviac zodpovedá zmyslu a účelu tejto Zmluvy, 

pokiaľ Zmluvné strany túto otázka pri uzatváraní Zmluvy brali do úvahy.   

9.4 Akákoľvek písomnosť v zmysle tejto Zmluvy sa považuje za riadne doručenú: 

a) dňom jej prijatia v prípade osobného doručenia,  

b) dňom uvedeným na návratke v prípade výpovede zasielanej poštou ako doporučená zásielka 

s návratkou alebo v prípade doručovania prostredníctvom kuriéra,  

c) dňom, kedy adresát odmietol výpoveď doručovanú osobne, poštou alebo prostredníctvom 

kuriéra prevziať,  

d) dňom, kedy bola písomnosť odosielateľovi vrátená z adresy druhej Zmluvnej strany ako 

nedoručená alebo nedoručiteľná. 

Pre doručovanie prostredníctvom pošty alebo kuriéra je rozhodné sídlo Zmluvných strán 

zapísané v Obchodnom registri, pokiaľ Zmluvná strana písomne neoznámila, že žiada 

o doručovanie na inú adresu. 

9.5 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom 3 rovnopisy sú  určené pre Kupujúceho a 

dva rovnopisy sú určené pre Predávajúceho. 

9.6 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. 

9.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, obsah Zmluvy 

zodpovedá ich skutočnej a vážnej vôli, Zmluvu uzatvorili slobodne, nie v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 



 
  

Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:  

 

Prílohy: č. 1 k Zmluve - Cenová ponuka s Technickou špecifikáciou  

             č. 2 k Zmluve - Doklad o oprávnení dodávať tovar  (výpis z OR/výpis zo ŽR) pre právne účely 

(originál, resp. osvedčená fotokópia) [uchádzač priloží pri podpise Zmluvy v súlade s bodom 

16.5. Výzvy na predkladanie ponúk] 

č.3 k Zmluve - Zoznam subdodávateľov [uchádzač priloží pri podpise Zmluvy v súlade s Čl. VII. 

Zmluvy] 

 

 

 

 

 

                        Predávajúci:     Kupujúci: 

 

 

V ........................................... dňa ......................          V Banskej Bystrici, dňa ................................  

 

 

 

 

 

 

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

                      Ing. Martin Tršo, PhD. 

                 CEO Cechu Kachliarov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Príloha č. 5  

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov  

udelený v zmysle  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho 

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

voľnom pohybe takýchto údajov 

 

Týmto ja, ............................................................... dátum narodenia: ......................, trvale bytom 

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

(ďalej aj ako „dotknutá osoba“) 

 

udeľujem súhlas  

so spracúvaním svojich osobných údajov 

 

prevádzkovateľovi, ktorého zastupuje sprostredkovateľ:  ICTUS CONSULTING s.r.o., IČO: 50 279 513, so 

sídlom Murgašova 8,  974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Obch. reg. OS Banská Bystrica , Odd. Sro, vložka 

č. 29844/S. 

 

Rozsah spracovávaných osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, emailová 

adresa, telefónne číslo, podpisu, údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky 

vyplývajúce z výpisu z registra trestov, údajov týkajúcich sa môjho vzdelania, resp. všetkých osobných 

údajov, ktoré poskytujem prevádzkovateľovi, resp. sprostredkovateľovi na základe Výzvy na 

predkladanie ponúk zo dňa 17.12.2018.  

 

Účelom spracúvania osobných údajov je:   

•   umožniť spoločnosti ........................................................... („spoločnosť“) zúčastniť sa procesu 

verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorý je 

organizačne zabezpečovaný sprostredkovateľom v prospech verejného obstarávateľa 

(prevádzkovateľa); 

•  preukázanie splnenia podmienok účasti spoločnosti vo verejnom obstarávaní v zmysle zákona 

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. osobné postavenie, finančné a ekonomické 

postavenie, technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť a iné podmienky podľa vyššie 

uvedenej Výzvy na predkladanie ponúk;  

 

Súhlas udeľujem na dobu neurčitú.  

 

V súvislosti s poskytnutím mojich osobných údajov prevádzkovateľovi, resp. sprostredkovateľovi zároveň 

svojim podpisom potvrdzujem, že prevádzkovateľ, resp.  sprostredkovateľ mi transparentne, stručne, 

jasne a zrozumiteľne poskytol všetky informácie o spracúvaní mojich osobných údajov podľa § 19 zákona 

č. 18/2018 Z.z. vo Výzve na predkladanie ponúk.  

 

V prípade akýchkoľvek otázok o spracúvaní osobných údajov nás kontaktujte na 

ictusconsulting@ictus.sk  alebo písomne na adrese spoločnosti ICTUS CONSULTING s.r.o., Murgašova 8, 

974 01 Banská Bystrica. 

Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať na ictusconsulting@ictus.sk  alebo písomne na adrese 

spoločnosti ICTUS CONSULTING s.r.o., Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica. 

  

V ............................ dňa ................2018 

 

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

   Dotknutá osoba 

mailto:ictusconsulting@ictus.sk
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