
SPRÁVA
ZARIADENÍ

, v ,

KULTURNYCH A SPORTOVYCH
MESTA TRNAVA

Hlavná 17
91701 Trnava

V Trnave, dňa: 2. 11.2011 Vybavuje: Ing. Kapustová Značka:

Vec: Výzva na predloženie ponuky - zákazka s nízkou hodnotou.

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava,
zabezpečuje v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s príkazmi primátora
č. 14/2010a č. 9/2011, ktorými sa stanovili pravidlá procesu verejného obstarávania Mestom
Trnava, výber dodávatel'a pre predmet zákazky "Čistiace a hygienické potreby - 2012" pre
kultúrne a športové zariadenia v správe verejného obstarávateľa.

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky v súlade s nasledujúcou výzvou:

1. Identifikácia verejného obstarávatel'a
Názov organizácie: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Sídlo organizácie: Hlavná 17, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Mgr. Miroslav Hrubý
IČO: 00598135
Kontaktná osoba:
Tel.: 033/3236434
e-mail:
internetová adresa:

Ing. Katarína Kapustová,
Fax: 033/5936241
katarina.kapustova@skasz.trnava.sk
www.skasz.trnava.sk

2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je dodávanie čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb v roku
2012 pre kultúrne a športové zariadenia v správe verejného obstarávatel'a. Špecifikácia
sortimentu a predpokladaný odber na 1 rok su uvedené vprílohe B tejto výzvy.
Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje dodávať tovar v lehote trvania zmluvy
v čiastkových nepravidelných dodávkach podľa aktuálnych potrieb jednotlivých
prevádzok.
Upozornenie: V zozname uvedené množstvá pre jeden kalendárny rok sú orientačné,
skutočné odobraté množstvo a sortiment sa bude rozširovať a redukovať podl'a aktuálnych
potrieb verejného obstarávatel'a.

3. Lehota dodania predmetu zákazky: od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

4. Miesto dodania predmetu zákazky:
a) V prípade osobného odberu umožní uchádzač pracovníkom verejného obstarávateľa
prevzatie tovaru na mieste prevádzky uchádzača.
b) V prípade dopravy dodávateľom bude tovar dodávaný na prevádzky:

mailto:katarina.kapustova@skasz.trnava.sk
http://www.skasz.trnava.sk


- Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, Trnava.
- Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava
- KD Modranka, Seredská 66, Trnava - Modranka
- TINS, Trojičné námestie 1, Trnava
- Bazén Zátvor, Rovná 9, Trnava
- Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 45, Trnava
- Mestská športová hala, Rybníkova 15, Trnava
- Športový areál, Rybníkova 16, Trnava
- Štadión A. Malatinského, Športová 1, Trnava

5. Obsah ponuky:
5.1 Krycí list ponuky podľa prílohy A,
5.2 Ocenený zoznam tovaru podľa prílohy B tejto výzvy, v ktorom uchádzač uvedie aj

jednotkové ceny položiek v eurách. Uchádzač musí ocenit' všetky položky uvedené
v zozname tovaru (príloha B), v opačnom prípade mu nebude zaslaná výzva na
účasť v elektronickej aukcii.

5.3 Doplnený návrh kúpnej zmluvy podľa prílohy C v jednom vyhotovení opečiatkovaný
a podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača,
ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch,

6. Mena a ceny ponuky:
6.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zák. NR SR č.1811996 Z.z. o cenách

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva
zákon o cenách a musí byť uvedená v eurách.

6.2 Cena uvedená v krycom liste ponuky musí obsahovať cenu za predmet zákazky, t.j. sumár
položiek, ktorý vychádza z oceneného zoznamu predpokladaného odberu tovaru na jeden
kalendárny rok podľa prílohy B.

6.3 V cene ponuky budú zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky
vrátane nákladov spojených s dopravou na miesto určenia.

6.4 Akje uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení:
- navrhovaná cena bez DPH
- sadzba DPH a výška DPH
- navrhovaná cenu s DPH

6.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhnutú cenu a súčasne na túto
skutočnosť v ponuke upozorní.

7. Termín predloženia ponuky: do 21. 11.2011 do 10.00 hod.

8. Miesto predloženia ponuky: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,
Hlavná 17, 917 01 Trnava

9. Spôsob predkladania ponúk:
9.1 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s uvedením adresy verejného obstarávateľa,

obchodného mena a sídla uchádzača a hesla:
"Cenová ponuka - Čistiace a hygienické potreby - NEOTV ÁRA Ť".

9.2 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
- Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH-

11. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
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11.1 Verejný obstarávateľ po otvorení a kontrole ponúk predložených v listinnej podobe bude
následne ponuky vyhodnocovať prostredníctvom elektronickej aukcie.

11.2 Uchádzačom, ktorí predložia ponuku v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto výzve,
bude na emailovú adresu uvedenú v krycom liste ponuky elektronicky zaslaná pozvánka
resp. výzva na účasť v elektronickej aukcii so všetkými informáciami potrebnými na
pripojenie a prihlásenia sa do aukcie.

11.3 Pre účasť v elektronickom výberovom konaní je potrebné vyplniť prihlášku, ktorú si
bude môcť uchádzač zobraziť cez výzvu von-line výberovom konaní. Po vyplnení
a odoslaní prihlášky každý uchádzač obdrží desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa
sprístupní e-aukčná sieň. Prihlásiť sa do výberového konania je možné iba do skončenia
zadávacieho kola.

11.4 Uchádzačom, ktorí nesplnia požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo výzve budú
informovaní o neúspešnosti predloženej ponuky prostredníctvom elektronickej pošty.

12. Lehota na prihlásenie do elektronickej aukcie
12.1 Zadávacie kolo, počas ktorého uchádzači vložia svoje východiskové hodnoty z ponuky

predloženej v listinnej forme - cenu za celý predmet zákazky uvedenú v krycom liste
ponuky, začne dňa 23. 11.2011 o 10.00 hod ..

12.2 Sút'ažné kolo sa začne dňa 25. 11.2011 o 10.00 hod., pričom predpokladaná dÍžka kola
je 20 minút. Kolo bude predÍžené o 2 minúty pri zmene minimálnej ceny ponuky v
posledných 2 minútach.

12.3 Súťažnú cenu v aukčnej sieni je potrebné zadávat' v eurách vrátane DPH a každú
potvrdiť klávesom "Enter".

12.4 Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za predmet zákazky po skončení
elektronickej aukcie bude na 1. mieste.

12.5 Každý uchádzač, ktorý sa zúčastní elektronickej aukcie, po jej skončení zašle verejnému
obstarávateľovi potvrdený protokol o účasti vo výberovom konaní.

13. Ďalšie podmienky:
13.1 Úspešný uchádzač je povinný pri podpise zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi

prepracovaný ocenený zoznam tovaru - príloha B, ktorého jednotkové ceny budú
vychádzať z ceny za predmet zákazky získanej z vyhodnotenia ponúk elektronickou
aukciou. Takto ocenený zoznam tovaru bude tvorit' prílohu kúpnej zmluvy.

13.2 Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy predloží verejnému obstarávateľovi originál
alebo overenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať.

13.3 V prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť zabezpečiť realizáciu predmetu zákazky
verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorý sa vo výberovom konaní umiestnil
ako ďalší v poradí.

13.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že cena
za premet zákazky prekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou uvedený v ods. 5 § 4
zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

917 oo TRNAVA

Mgr. Miroslav H bý
riaditeľ SKaŠZMT
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Príloha A

KRYCÍ LIST PONUKY

1. Uchádzač:
názov: .
presná adresa: .
štatutár: .
IČO: .
DIČ: .
IČ pre DPH: .
bankové spojenie: Č. účtu: .
telefón: .
fax: .
e-mail:

2. Cenová ponuka

Uchádzač uvedie cenu za predpokladaný odber tovaru na jeden kalendárny rok

Cena za predmet zákazky bez DPH
DPH 20%

.................................. Sk
Sk

Cena za predmet zákazky s DPH: .................................. Sk

3. Prehlásenie
Uchádzač prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s podmienkami verejného
obstarávateľa, uvedenými vo výzve na predkladanie cenových ponúk, definovaným
podmienkam porozumel a s dodaním predmetu zákazky za týchto podmienok súhlasí.
Uchádzač zároveň prehlasuje, že všetky údaje uvedené v ponuke a doklady tvoriace súčasť
ponuky sú úplne a pravdivé.

Dátum:

Pečiatka a podpis štatutára
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Zoznam tovaru Príloha B

"Cistiace a hygienické potreby - predpokladaný odber na rok 2012

Por. Predpokladaný Cena za MJ CenazaMJ
číslo: Názov: odber za 1 rok: bez DPH (EUR) s DPH (EUR)

1. AIR WICK el. osviežovač vzduchu, 19 ml 2 ks
AIR WICK el. osviežovač vzduchu-náhradná náplň,

2. 19m1 5 ks
3. AJAX FLORAL FIESTA, 1000ml 90 ks
4. AJAX BAKING SODA, 1000ml 30 ks
5. AURET sprej - osviežovač vzduchu, 300 ml 20 ks
6. AUTOPOLlŠ FIX 1, leštenka , 250ml 6 ks

BIOLIT DNI 400 ml (odpudzovač lietajúceho
7. hmyzu) 5 ks

BIOLIT UNI PLUS 400 ml/3D (odpudzovač
8. hmyzu) 2 ks
9. BISTROL 500ml 8 ks
10. BREF DUO ACTIV 60ml, záves do WC misy 13 ks
11. BRISE aerosol, osviežovač vzduchu, 300 ml, 10 ks
12. BRISE gel, tuhý osviežovač vzduchu, 150 g 15 ks
13. BRISE ONE TOUCH s náplňou 10 ml 5 ks
14. BRISE ONE TOUCH, náhradná náplň, 10ml 20 ks
15. BROS MIKROBEC 25g, preparát do septiku 25 ks
16. BROS spray na osy a sršne, 300ml 1 ks

CERESIT STOP VLHKOSŤ - náhradná náplňl2
17. tablety 10 ks
18. CIF ACTIVE CREAM 500ml 10 ks
19. CIF NEREZ 500mlIMR 3 ks
20. CILLlT BANG na silné usadeniny a toalety, 750ml 3 ks
21. CITRA CREAM 500g citrus, aloe vera 20 ks
22. CITRA práškový čistič s vôňou, 400g 10 ks
23. CLIN s citrónovou vôňou - náhradná náplň, 500ml 10 ks
24. CLIN s citrónovou vôňou, 500ml 25 ks
25. COYOTE Autošampon s voskom, 500ml 6 ks
26. COYOTE COCPIT SPRAY, 400ml (plasty, koža) 6 ks
27. COYOTE Cistič okien, 500ml, mech.rozprašovač 6 ks
28. COYOTE SPRA Y, 400ml (oživenie pneumatík) 1 ks

DIAVA samolesk extra 750ml - na PVC podlahu,
29. dlažbu, gumu 15 ks

DOMESTOS - tekutý čistiaci a dezinfekčný
30. prostriedok, 750 ml 15 ks
31. DOMESTOS WC blok - náhradná náplň, 40g 120 ks



DOMESTOS WC blok - záves do WC misy s
32. náplňou 40 g 25 ks
33. FIXINELA na hrdzu a vodný kameň, 500ml 250 ks
34. FIXINELA DEZ. PRASOK 400g 35 ks

FIXINELA FLOWER -na podlahy, kuchynské a
35. hyg. zariadenia, 750ml 70 ks
36. FIXINELA PERFEKT KÚPELŇA, 500ml 3 ks
37. FIXINELA s vôňou, 500 ml 220 ks
38. FIXINELA SANITA, lliter 50 ks
39. FIXINELA tablety do pisoárov, 1kg 2 ks

FIXINELA WC DEZODORANT záves do WC
40. misy s náplňou 40g, citrus, oceán 60 ks
41. FIXINELA WC gel, 750ml, oceán 40 ks
42. FIXINELA WC gel, extra silná, 750ml 100 ks

Hubka na riad rovná s drôtenkou 1/10 ks
43. (8x5x2,5cm) 8 bal

Hubka na riad tvarovaná s drôtenkou, 1/5 ks
44. (9x7x4,5cm) 5 bal
45. Hydroxid sodný 800g 12 ks
46. Indulona dezinfekčná 100g 20 ks
47. Indulona nechtíková 100g 35 ks
48. Indulona olivova 100g 50 ks
49. JAR II 45 ks
50. JAR citrón 500ml 60 ks

Kefa pradlová - žehličková veľká, plastová,
51. syntetické vlákna 10 ks

Kefka na ruky -plastová, jednostranne osadené
52. syntetické vlákna, žehličkový úchyt 5 ks

Koš na papier plastový, rebrovaný, l6litrový (pr.30
53. cm, výška 32 cm) 20 ks
54. Koš na papier, kovový - drôtový, 18 litrový 6 ks
55. KREZOSAN 950ml 100 ks
56. KREZOSAN FRESH, 950ml 10 ks
57. Kvapalina do ostrekovačov ARKTIK - 20, lliter 3 ks
58. LARRIN WC tablety do pisoárov, 900g/35ks 10 bal
59. Lenor AROMA THERAPY, 21 - aviváž na prádlo 3 ks
60. Lopatka kovová, pozinkovaná, veľká 5 ks
61. LUMILA na vodný kameň, 500ml 55 ks
62. Metla ciroková snásadou 8 ks
63. Metla priemyselná snásadou 5 ks
64. Mr. Proper universal, 750 ml oceán 25 ks

Mycia handra 60 x 70cm tkana, biela, vaflová,
65. IVANA 15 ks
66. Mycia handra 60 x 70cm viskózna NOV A 5 ks

Mycia handra 60 x 90cm tkaná, biela,
67. vaflová,IV ANA 10 ks

Mycia handra na podlahu, švedska, 60 x 50 cm
68. (300g/m2) 10 ks



69. Mycia handra tkaná 60 x 50cm 65 ks
70. MYDAN 450g - čistiaca pasta na ruky 30 ks

Obrúsky papierové 33x33, jednovsrstvové, biele
71. lOOks 30 ks
72. Osviežovač vzduchu, stromček WUNDER BAUM 30 ks
73. Prášok na pranie:

- ARIEL AROMATHERAPY 6kg 3 ks
- ARIEL GEL 16 x 35 g, v dóze 3 bal
- BONUX ACTIVE gel, 4,5 litra 2 ks
kameňom 2 ks
- PERSIL GOLD PLUS FbS, 2kg 2 ks
- PER WOL BLACK 2 litre 2 ks

74. Prachovka plienková 40 x 40 cm, biela, LENKA 25 ks

75. PRONTO CLASSIC, čistenie dreva, spray, 250ml 4 ks
76. PRONTO multifunkčné, 250 ml, spray 4 ks

PRONTO mydlový čistič na drevo a plávajúce
77. podlahy, 750ml 12 ks
78. Pulirapid- na hrdzu a vodný kameň, 750ml 5 ks
79. Pulirapid s octom - na keramiku, 750 ml 1 ks
80. Pulistar proti 51s vôňou 5 ks

Rohož ORNAMENT, 60 x 40cm, syntetické vlákno,
81. gumová spodná strana 5 ks
82. 500mllMR 4 ks

Rukavice pracovné TERN - dlaň koža, vrch a
83. manžeta bavlna, č. 10 15 pár

Rukavice upratovacie gumové- veľkosti č.7 až 10 (S
84. až XL): 80 pár
85. SAVO dezinfekcia, 1 liter 160 ks
86. SAVO PRIM, 1 liter 25 ks
87. SAVO PRIM, 5 litrov 2 ks
88. SAVO PROFI tekuta pasta na ruky, 450ml 5 ks
89. SAVO WC AKTIV GEL, 750 ml 8 ks
90. SAVO WC BLOK, 50 ml - záves do WC misy 8 ks
91. SIFO 500 G /granule/ 8 ks
92. SILKAL 270, 200 ml 5 ks

Súprava plastová YOYO- ručný zmeták so
93. syntetickým vláknom + lopatka s gumovou lištou 10 ks
94. Tekuté mydlo GENERA 500mI 16 ks
95. Tekuté mydlo KISS lliter 15 ks

Tekuté mydlo MITIA OCEAN FRESH, náhradné
96. plnenie 5litrov 3 ks
97. Tekutý škrob 3E, 500ml 5 ks
98. TEMPO pasta nový lak, 120 g 1 ks
99. TEP - penivý, na čistenie kobercov, 500ml 2 ks
100. Textilná náplasť COSMOS STRIP 6x2cml5ks 10 bal
101. Toaletné mydlo 100g:

-LUXON 100 ks



-VOUX 60 ks
Toaletnáý papier HARMONY CLASSIC /4 x 23m -

102. 2 vrstvový 20 bal
Toaletný papier 400/30, HARMASAN Mýval

103. (jednovrstvový) 1100 ks
104. Toaletný papier mMBO, pr. 26cm - 1 vrstvový 50 ks
105. Toaletný papier ECO SOLO, 68 m, 2-vrstvový 200 ks
106. Toaletný papier PRIMA, 40 m - 1 vrstvový 600 ks
107. Toaletný papier TENTO MAXI 30m dvojvrstvový 250 ks
108. TORO - čistiaca pasta, 200g 20 ks

109. Utierka mikro 40 x 40cm , QUINTO, 1/5ks (300g) 5 bal

110. Utierka mikro HOME LINE, 40 x 40cm (235g/m2) 5 ks
Utierka papierová SINDY (23 x 20 cm), 50 útržkou

111. 1 rolka 90 ks

112. Utierka švédska DESTINY, 30 x 35cm (205g/m2) 15 ks
Utierka uniabsorbčná, 38 x 34cm, rôzne farby,

113. (110G/m2)1/3ks 10 bal
114. VANISH čistič na koberce 500mIlstrojové čistenie 5 ks
115. Vedro plastové 10 litrové/AZM-PVC pevné 15 ks

Vrece na odpad 35 l (50 x 60 cm), mikrotén, rolka
116. 25 ks, čierne 35 bal

Vrece PE na odpad 60 l (60 x 70 cm), roIka 25ks,
117. v' 80 balcierne

Vrece PE na odpad 60 l, zaťahovacie, rolka 15ks,
118. čierne 10 bal

119. Vrece PE na odpad 70 x 11Ocm, rolka 25ks, čierne 120 ks
120. Vrece PE na odpad 90 x 110cm, rolka 25 ks, čierne 5 ks

WC súprava CLASSIC - plastová nádoba + kefa
121. pr.8,5cm 15 ks
122. WD40, 200m! 2 ks
123. ZMETAK DE LUX s násadou (mäkký vlas) 4 ks
124. ZMETAK drevaný 30 cm, PVC vlas + násada 5 ks
125. ZMET AK plastový, 30 cm, PVC vlas + násada 12 ks
126. ZUZKA citrón 1 l 70 ks

SPOLU: ............. EUR ............. EUR

v ,dňa .

podpis a razítko



Príloha C

KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

l. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Predávajúci:
..................................................................................................................................... ,
(presný názov a sídlo firmy podľa výpisu z obchodného registra, živnostenského listu
alebo iného dokladu o oprávnení podnikať)

v zastúpení: ,
IČO:
DIČ: ......................................... ,
IČ pre DPH: ,
bankové spojenie: , Č. účtu: ,
Č. tel.:

......................................... ,

........................................ ,
č. faxu: ........................................ ,
e-mail: ,
(zápis v Obchodnom registri , oddiel , vložka č ,
zápis v Živnostenskom registri.. , sp.č , reg. č ,)

1.2 Kupujúci:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, Trnava,
v zastúpení riaditeľom Mgr. Miroslavom Hrubým,
IČO: 00598135,
DIČ: 2021190963,
IČ DPH: SK 2021190963,
bankové spojenie: VÚB, pobočka Trnava, Č. účtu 6334-212/0200,
tel. č.: 033/3236434,
fax č.: 033/5936241,
e-mail: skasz@skasz.trnava.sk

II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predávajúci sa zavazuje dodať kupujúcemu čistiace prostriedky a hygienické potreby
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s podmienkami uvedenými vo
výzve na predloženie ponuky zo dňa 2. 11. 2011, v cene a sortimente uvedenom v prílohe
č.1 - Zoznam tovaru, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2 Kupujúci si vyhradzuje pravo v priebehu trvania zmluvy redukovať alebo rozširovať
sortiment a množstvo jednotlivých položiek uvedené v prílohe č.1 podľa aktuálnych
potrieb.

2.3 Jednotlivé konkrétne typy výrobkov uvedené v zozname môžu byť po dohode zmluvných
strán nahradené inými, kvalitatívne a cenovo porovnateľnými typmi.

2.4 Kupujúci sa zaväzuje tovar dodaný v súlade s touto zmluvou prevziať a uhradiť
dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
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III.
y

CAS A MIESTO DODANIA

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar uvedený v čl. II tejto zmluvy
v čiastkových nepravidelných dodávkach podľa aktuálnych potrieb kupujúceho priebežne
od 1. 1.2012 do 31. 12.2012.

3.2 Tovar bude dodaný podľa čiastkových objednávok jeho prevzatím kupujúcim na adrese
jednotlivých prevádzok:
- Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, Trnava.
- Kino Hviezda, Paulínska 1, Trnava
- KD Modranka, Seredská 66, Trnava - Modranka
- TINS, Trojičné námestie 1, Trnava
- Bazén Zátvor, Rovná 9, Trnava
- Kúpalisko Castiglione, J. Slottu 45, Trnava
- Mestská športová hala, Rybníkova 15, Trnava
- Športový areál, Rybníkova 16, Trnava
- Štadión A. Malatinského, Športová l, Trnava

3.3 V prípade osobného odberu umožní predávajúci kupujúcemu prevziať tovar na adrese
prevádzky predávajúceho .

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar do 48hodín od obdržani a
objednávky.

IV.
ODOVZDANIE A PREVZATIE TOVARV

4.1 Povinnosť dodať predmet zmluvy riadne a v dohodnutom čase splní predávajúci jeho
odovzdaním kupujúcemu na mieste dodania v zmysle čl. III bodu 3.2 alebo 3.3.

4.2 Kupujúci potvrdí prevzatie každej čiastkovej dodávky odtlačkom pečiatky a podpisom na
dodacom liste vystavenom dodávateľom.

4.3 Ak je pri odovzdávaní a preberaní tovaru preukázateľne zistené, že tovar má vady,
kupujúci tovar neprevezme a spíše s predávajúcim zápis o zistených vadách, spôsobe
a termíne ich odstránenia. Uchádzač je povinný tovar odovzdať bezodkladne po ich
odstránení.

V.
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Platba sa bude uskutočňovať pri každom čiastkovom odbere za skutočne odobraný tovar
prevodom na bankový účet predávajúceho na základe účtovného dokladu vystaveného
predávajúcim v cenách podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.

5.2 Pre položky dodávané na základe aktuálneho rozšírenia predmetu zmluvy, ktoré nie sú
uvedené v prílohe č. 1, predávajúci poskytne jednotnú zľavu vo výške % z
aktuálneho cenníka.

5.3 Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňajej doručenia kupujúcemu.
5.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne platných

právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového

6



dokladu, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takomto prípade
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začína plynúť dňom
doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.

VI.
T , v,

ZARUKA A ZARUCNY SERVIS

6.1 Pre tovar dlhodobej spotreby predávajúci poskytne záruku na dodaný tovar 24 mesiacov
odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba neplynie v čase, keď kupujúci
nemohol tovar užívať pre vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

6.2 Ak sa počas záručnej doby vyskytnú vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, kupujúci je
povinný ich reklamovať bezodkladne po ich zistení telefonicky, prípadne faxom
a následne písomnou formou.

VII.
ZMLUVNÉ POKUTY

7.1 V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania dohodnutý v čl. III. tejto zmluvy,
uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dohodnutej ceny predmetu zmluvy
za každý deň omeškania.

7.2 V prípade omeškania kupujúceho s uhradením faktúry uhradí kupujúci predávajúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

VIII.
OSTATNÉ USTANOVENIA

8.1 Predávajúci vyhlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.
8.2 Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím

tovaru podľa čl. IV. tejto zmluvy.
8.3 V prípade podstatného porušenia zmluvy má ktorákoľvek zo strán právo od zmluvy

odstúpiť.
8.4 Kupujúci je povinný na vady zrejmé už pri prevzatí tovaru upozorniť predávajúceho na

mieste a v rozsahu vadného plnenia je oprávnený prevzatie odmietnuť, o čom spíšu
zmluvné strany zápis.

IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma
zmluvnými stranami.

9.2 Meniť alebo doplňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov
dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.

9.3 Vostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného
zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy.
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9.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je:
Príloha Č. 1: Zoznam tovaru

9.5 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá zo zmluvných
strán.

9.6 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle
kupujúceho.

Zmluva bola zverejnená dňa .

v , dňa . V Trnave, dňa .

predávajúci kupujúci
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