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VÝZVA NA PREDLOŢENIE PONUKY
k zákazke s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Predmet zákazky

Pracovné
odevy,
pracovná
obuv,
pracovné pomôcky, pracovné náradie

Postup obstarávania

Zákazka s nízkou hodnotou

Názov projektu

Od dávok k platenej práci

Kód ITMS

27110130025

Prijímateľ

Mesto Banská Bystrica

Identifikačné údaje prijímateľa
Úradný názov: Mesto Banská Bystrica
IČO: 00313271
Poštová adresa: Československej armády 26
Kontaktná osoba a tel. číslo: Ing. Beáta Farkašová,
048/4330200, Elektronická pošta: farkasova@misbb.sk
PSČ: 97401
Mesto/obec: Banská Bystrica
Štát: Slovenská republika
Poskytovateľ NFP: MPSVR/FSR/SIA* (nehodiace preškrtnúť)
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Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodanie pracovných odevov, obuvi, ochranných
pracovných pomôcok a pracovného náradia pre plánovaný počet 40
zamestnancov so špecifikáciou uvedenou v návrhu Kúpnej zmluvy, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ/Kupujúci požaduje zabezpečiť na vybraných druhoch
pracovných odevov označenie, uvedené v čl. I. bodu 1.1.2. návrhu Kúpnej
zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.
Doprava, dodanie do miesta určenia, aplikácia požadovaných označení vrátane
ostatných nákladov súvisiacich s dodávkou predmetu zákazky sú súčasťou
obstarávacej ceny.
Slovník spoločného obstarávania:

18110000-3 pracovné odevy
18830000-6 ochranná obuv
44511000-5 ručné nástroje

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 9 825,60 EUR
Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu a schváleného
rozpočtu v projekte. Zákazka bude financovaná zo zdrojov EÚ, štátneho
rozpočtu a z rozpočtu Mesta Banská Bystrica.
Miesto dodania: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01
Banská Bystrica, kontaktná osoba na prebratie tovaru je – p. Jarmila Badinská,
t.č. +421 908 502 279, e-mail: jbadinska@gmail.com
Pokyny na zostavenie ponuky
Ponuku musí uchádzač predložiť v písomnej (listinnej) forme, v štátnom jazyku
(slovenskom), poštou alebo osobne, v lehote na predkladanie ponúk. Ponuku je
potrebné predložiť s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo
miesta podnikania uchádzača.
Kritérium na vyhodnotenie
najvýhodnejšia ponuka)

ponúk

(najniţšia

cena

alebo

ekonomicky

Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena
vrátane DPH za celý predmet zákazky vypočítaná ako súčet jednotkových cien
všetkých druhov tovarov za
pracovné odevy, pracovnú obuv, pracovné
prostriedky a
pracovné náradie.
Podmienky účasti
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-

Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné k ponuke priloţiť:
kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar
štatutárnym zástupcom uchádzača podpísaný a doplnený návrh Kúpnej zmluvy

Rozdelenie na časti
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Moţnosť predloţenia variantných riešení
Neumožňuje sa predkladať variantné riešenia.
Spôsob a termín doručenia ponúk
Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adrese:
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
Obálku s ponukou je potrebné označiť nasledovne: adresa verejného
obstarávateľa, adresa uchádzača, označenie, „Pracovné odevy, pracovná obuv,
pracovné pomôcky, pracovné náradie - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 26. 07. 2012 do 12.00 hod. Tento
termín je konečný pre obidva uvedené spôsoby doručenia ponúk. Ponuky nie je
možné posielať elektronicky ani faxom. Rozhodujúci je dátum doručenia
verejnému obstarávateľovi a nie poštová pečiatka. Ponuka predložená po
uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve, sa vráti uchádzačovi
neotvorená.Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk t.j. do
31.12.2012.Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o tom, že
verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma a ostatným uchádzačom, ktorých
ponuky boli vyhodnocované, bude oznámené, že neuspeli.
S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá v lehote viazanosti ponúk.
Dátum vyhotovenia Výzvy na predkladanie ponúk
Dátum: 09. 07. 2012
Miesto: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica
V Banskej Bystrici, 09.07.2012
Spracovala: Ing. Beata Farkašová
Kontroloval: Ing. Karol Verčík
Mgr. Peter Gogola
primátor
Mesta Banská Bystrica
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NÁVRH
Kúpna zmluva č . ..... /2012 / .......
uzatvorená v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
uzatvorená medzi
Kupujúci :
Mesto Banská Bystrica
So sídlom :
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:
Mgr. Peter Gogola, primátor mesta
Zástupca na rokovanie vo veciach
zmluvných : .
Mgr. Peter Gogola
technických :
Ing. Mária Filipová – námestníčka pre služby
kontaktná osoba :
PhDr. Jarmila Badinská – projektový manažér
tel.
+421 908 502 279
fax
048 /4330731
e-mail:
jbadinska@gmail.com
IČO:
00 313 271
DIČ:
2020451587
IČ DPH : --Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a. s. Banská Bystrica
Číslo účtu:
1203034029/5600
( ďalej len kupujúci )

Predávajúci :
so sídlom
zastúpený :
tel.:
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
bankové spojenie :
číslo účtu
zapísaný v …..

fax :

e-mail .

( ďalej len predávajúci )

Čl. I. Predmet zmluvy
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1.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka pracovných odevov veľkosť: S - XXXL, pracovnej
obuvi veľkosť: 35 - 46, osobných ochranných pracovných pomôcok a pracovného náradia
pre Mesto Banská Bystrica, v dohodnutých druhoch a množstvách uvedených nižšie a v
tabuľke.
1.1.1. Pracovné odevy, pracovná obuv, pracovné pomôcky (osobné ochranné
pracovné prostriedky):
montérková súprava mužská /nohavice+bunda/ - pánske nohavice+bunda, materiál
100 % bavlna, gramáž 260g/m
montérková súprava ženská /nohavice+bunda/ - dámske nohavice+bunda, materiál
100 % bavlna, gramáž 260g/m
montérkové pracovné nohavice na traky-letné - pánske trakové nohavice s náprsným
vreckom, materiál 100 % bavlna, gramáž 260g/m
montérkové nohavice do pása mužské - pánske nohavice do pása, materiál 100 %
bavlna, gramáž 260g/m
montérková pracovná blúza mužská – pracovná montérková blúza, materiál 100 %,
gramáž 260g/m
mikina - mikina s dlhým rukávom
pásové montérky - zateplené nepremokavé mužské - pánske nohavice+bunda,
oteplené, mat 100% bavlna, gram.260g/m
pracovný kabát - zateplený pracovný kabát, bavlna, impregnovaný, ochrana proti chladu
a poveternostným vplyvom
pracovné nohavice ženské - dámske nohavice , mat. 100% bavlna, gram.260g/m
pracovná zimná bunda nepremokavá - vrchný materiál 100% nylon povrstvený PVC,
vnútro 100% nylon
teplý oblek / zateplený kabát s kapucňou a nohavice / mužské - pánske
nohavice+bunda, oteplené, materiál 100 % bavlna, gramáž 260g/m
teplý oblek / zateplený kabát s kapucňou a nohavice / ženské - dámske
nohavice+bunda, oteplené, materiál 100 % bavlna, gramáž 260g/m
pracovné tričko s krátkym rukávom - tričko s krátkym rukávom, materiál 100 %
bavlna, gramáž 160g/m
ochranný nepremokavý plášť s kapucňou - plášť s kapucňou, PVC 100 %, hrúbka 0,18
mm
tričko s dlhým rukávom – materiál 100 % bavlna, gramáž 260g/m
pracovné rukavice - dlaň z lícovej nábyt. hovädziny, chrbát bavlna
pracovné rukavice zimné - kvalitná hovädzia licovka, teplá podšívka
zástera - materiál 100 % bavlna, gramáž 260g/m
čiapka zimná - zimná pletená čiapka, 100 % akryl
šiltovka - čiapka so šiltom, materiál 100 % bavlna
reflexná vesta – 100 % polyester
ochranný štít pri kosení - ochranný štít z plexiskla, ochrana zraku proti projekcii malých
pevných častíc, rozmery: 90x250mm
pracovná obuv dámska - obuv z hovädzej usni do 110 stupňov
pracovná obuv pánska - obuv z hovädzej usni do 110 stupňov
nízka pracovná obuv - obuv z hovädzej usni do 110 stupňov
pracovná zimná obuv mužská - z buvolej usne, vode odolné PU/Guma
pracovná zimná obuv ženská - z buvolej usne, vode odolné PU/Guma
gumové čižmy - z PVC a nitrilovej gumy.
1.1.2. Povinnosť označenia logom
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Kupujúci požaduje zabezpečiť na vybraných druhoch pracovných odevov, uvedených v časti
1.1.1. nasledovné označenie:
Označenie logom Európskeho sociálneho fondu s odkazom na Európsku úniu (ďalej len logo
ESF)
Označenie logom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len logo OP
ZaSI)
Spôsob úpravy: nažehlenie, prípadne našitie
Vybrané druhy pracovných odevov:
montérková súprava mužská / nohavice+bunda /
montérková súprava ženská / nohavice+bunda /
montérkové pracovné nohavice na traky-letné
montérkové nohavice do pása mužské
montérková pracovná blúza mužská
mikina s dlhým rukávom
pásové montérky - zateplené nepremokavé mužské - pánske nohavice+bunda
pracovný kabát
pracovné nohavice ženské
pracovná zimná bunda nepremokavá
teplý oblek / zateplený kabát s kapucňou a nohavice / mužské
teplý oblek / zateplený kabát s kapucňou a nohavice / ženské
pracovné tričko s krátkym rukávom
tričko s dlhým rukávom
šiltovka
zástera
Dodávateľ je povinný dodržať základné požiadavky pre používanie loga ESF uvedené v
„Manuáli logotypu ESF“, ktorý je prílohou č. 1 tejto Kúpnej zmluvy a základné požiadavky pre
používanie loga OP ZaSI uvedené v „DesignManuáli OP ZaSI, ktorý je prílohou č. 2 tejto
Kúpnej zmluvy, najmä:
-

proporcie logotypov
farebné riešenie logotypov (farebnosť logotypov definovaná farbami PANTONE a ich
následnom vyjadrení v CMYK a RGB priestore)
ochrannú zónu logotypov
grafické prepojenie loga ESF s logom OP ZaSI
použitie základného fontu

Logo ESF použije dodávateľ v základnej konfigurácii (str. 5 Manuál logotypu ESF) a na šiltovky
alternatívnu konfiguráciu (str. 20 Manuál logotypu ESF).
Umiestnenie logotypov:
bundy, kabáty, tričká, mikiny, blúzy - ľavá strana predného vrchného dielu - vzor A str. 71
DesignManuál OP ZaSI
nohavice - spodná časť ľavej nohavice, vonkajšia strana
šiltovky - vzor E str. 70 DesignManuál OP ZaSI
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zástery - spodná časť, na stred
Návrhy loga ESF a loga OP ZaSI, ktoré budú aplikované na pracovné odevy zašle dodávateľ
pred ich výrobou a aplikáciou na schválenie kupujúcemu e-mailom na adresu
jbadinska@gmail.com
1.1.3. Pracovné náradie
štetec na impregnačné a syntetické nátery - plastové držadlo, štetec vhodný na nátery
akrylátových, syntetických a acetónových farieb, lakov, lepidiel, šírka 50mm
fúrik - stavebný fúrik s pevným gumeným kolesom, objem 60 litrov
hliníková lopata malá s násadou - lopata hliníková 345x350mm s drevenou násadou
hliníková lopata veľká s násadou - lopata hliníková 345x464mm s drevenou násadou
lopata oceľová malá s násadou - lopata oceľová 280x280 mm s drevenou násadou
krompáč s násadou - krompáč kovový s drevenou násadou, hmotnosť 2,5 kg,
obojstranný
hrable kovové s násadou - hrable kovové, 16 zubov, s drevenou násadou
hrable drevené s násadou - hrable drevené, 16 zubov, s drevenou násadou
hrable plastové s násadou – hrable plastové, 15 zubov, s drevenou násadou
rebrík A1 3x8 priečok - všestranný hliníkový "schodíkový rebrík" 3x8
rýľ špicatý s násadou - rýľ záhradný špicatý s T- jaseňovou drevenou násadou
motyka s násadou - motyka kovaná 50mm, s drevenou násadou
motyka s násadou špicatá - motyka, špicatá, kovaná, šírka 15 cm, dĺžka 18 cm s
drevenou násadou
nožnice pákové - pákové, kovadlinové nožnice s excelentným rezom a duralovými
rukoväťami, materiál – dural, dĺžka 770 mm maximálny priemer strihania - 40 mm
nožnice záhradné - nožnice na konáre 650 mm, pr. 35mm
ručné pílky na drevo - pílka na drevo 400 mm, teflonový povrch
metla cestárska na zametanie - metla cestárska, šírka 35 cm, plastové štetiny s
drevenou násadou
sekera s násadou - sekera kovová, hmotnosť 1 250g, s drevenou násadou
vidly štvorhrotové s násadou - vidly 4 kované, s drevenou násadou
kosa s násadou - kosa 700 mm, drevené kosisko, oslička
kliešte - kliešte multifunkčné, funkcia kladivo, vyťahovák, kliešte dĺžka 280 mm
kladivo - kladivo 500 g, drevená násada buk
lopata plastová - odhŕnač snehu - odhrňovač na sneh s kovovou poplastovanou
násadou, šírka lopaty 46 cm
páčidlo - páčidlo ø 20x360 mm, trojhranný oblý prierez
upratovací vozík - vozík je prispôsobený na plastové nádoby 120 litov, v cene vozíka
nie je zahrnutá nádoba ani príslušenstvo
zmeták klasik s poriskom - zmeták klasik s poriskom
zmeták s metličkou - zmeták s metličkou.
Zaradenie predmetu zmluvy podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV:hlavný slovník
:18110000-3 Pracovné odevy, 18830000-6 Ochranná obuv, 44511000-5 ručné nástroje
doplnkový slovník : --1.2. Dodanie predmetu zmluvy je v súlade s implementáciou národného projektu (ďalej len
projekt) „Od dávok k platenej práci“, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho
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fondu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci operačného programu Zamestnanosť a
sociálna inklúzia pre plánovaný počet 40-tich zamestnancov medzitrhu práce.
1.3. Kupujúci bude potrebné druhy a množstvá predmetu zmluvy objednávať po častiach
vystavením písomnej objednávky, ktorú zašle elektronicky formou e-mailu na adresu
predávajúceho uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.
1.4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade potreby môže zvýšiť alebo znížiť
množstvo/druh odoberaného tovaru.
Čl. II. Cena a platobné podmienky
2.1. Predávajúci touto zmluvou predáva a kupujúci kupuje predmet zmluvy uvedený v čl. I. za
dohodnutú cenu podľa § 3 odst. 1 v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom
znení v nasledovnom sortimente a cenách:
Názov osobných ochranných pracovných
prostriedkov

Cena za 1 20
% Cena za 1 Predpokla
ks bez DPH DPH v € ks s DPH dané
v€
v€
množstvo
v ks

montérková súprava mužská / nohavice+bunda /

20

montérková súprava ženská / nohavice+bunda /

5

montérkové pracovné nohavice na traky-letné

15

montérkové nohavice do pása mužské

19

montérková pracovná blúza mužská

19

mikina

15

pásové montérky - zateplené nepremokavé
mužské

4

pracovný kabát

5

pracovné nohavice ženské

4

pracovná zimná bunda nepremokavá

24

teplý oblek /zateplený kabát s kapucňou a
nohavice / mužské

5

teplý oblek /zateplený kabát s kapucňou a
nohavice / ženské

5

pracovné tričko s krátkym rukávom

61

ochranný nepremokavý plášť s kapucňou

35

tričko s dlhým rukávom

20

pracovné rukavice

166

pracovné rukavice zimné

25

zástera

4

čiapka zimná

25

šiltovka

25

reflexná vesta

10
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ochranný štít pri kosení

5

pracovná obuv dámska

8

pracovná obuv pánska

19

nízka pracovná obuv

15

pracovná zimná obuv mužská

29

pracovná zimná obuv ženská

5

gumové čižmy

5

Cena by nemala presiahnuť sumu
Názov pracovného náradia

5 994,00
Cena za 1 20
% Cena za 1 Predpokla
ks bez DPH DPH v € ks s DPH v dané
v€
€
množstvo
v ks

štetec na impregnačné a syntetické nátery

15

fúrik

21

hliníková lopata malá s násadou

23

hliníková lopata veľká s násadou

17

lopata oceľová malá s násadou

4

krompáč s násadou

29

hrable kovové s násadou

15

hrable drevené s násadou

5

hrable plastové s násadou

15

rebrík A1 3x8 priečok

3

rýľ špicatý s násadou

10

motyka s násadou

10

motyka s násadou špicatá

15

nožnice pákové

14

nožnice záhradné

10

ručné pílky na drevo

20

metla cestárska na zametanie

28

sekera s násadou

13

vidly štvorhrotové s násadou

13

kosa s násadou

15

kliešte

10

kladivo

10

lopata plastová - odhŕnač snehu

15

páčidlo

5

upratovací vozík

1

zmeták klasik s poriskom

2

zmeták s metličkou

1

Cena by nemala presiahnuť sumu

Predpoklad
aná cena
vrátane
DPH v €

3 831,60
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V dohodnutej zmluvnej cene podľa bodu 2.1. tejto zmluvy je zahrnutý aj veľkostný výber
príslušných kusov pracovných odevov a pracovnej obuvi a doprava všetkých druhov tovaru do
miesta dodania presne uvedeného v objednávkach a aplikácia požadovaných označení na
vybraných druhoch tovarov uvedených v bode 1.1.1. tejto zmluvy vrátane ostatných nákladov
súvisiacich s dodávkou predmetu zmluvy.
Pri fakturácii bude uplatnená DPH vo výške platných predpisov v čase fakturácie.
2.2. Jednotkovú cenu každého druhu tovaru uvedenú v bode 2.1.tejto zmluvy nie je možné počas
trvania zmluvy zmeniť. Predpokladaná cena za odobraté množstvá druhov tovarov počas doby
trvania zmluvy by nemala presiahnuť sumu 8 188,00 EUR bez DPH v členení:
pracovné odevy, obuv a ochranné prostriedky 4 995,00 EUR a
pracovné náradie 3 193,00 EUR.
2.3. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie ceny za dodávku predmetu zmluvy až po dodaní
objednaného množstva, kvality, prevedenia podľa špecifikácie čl. I bod 1.1. a druhov potvrdením
dodacieho listu kupujúcim na základe faktúry vystavenej predávajúcim do 5 dní od dodania
tovaru. Ku každej faktúre musí byť priložený potvrdený dodací list.
2.4. Faktúry na úhradu
predpisov.

musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych

2.5. Kupujúci vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu každej
faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi
a náležitosti deklarované v tejto zmluve, kupujúci vráti faktúru predávajúcemu na jej doplnenie.
V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
doručením riadnej faktúry kupujúcemu. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň
odoslania príslušnej finančnej čiastky z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
2.6. Splatnosť faktúry je 15 dní od jej doručenia kupujúcemu. V prípade, že splatnosť faktúry
pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti
považovať najbližší budúci pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie
fakturovanej čiastky z účtu kupujúceho.
2.7. Zmluvné pokuty za každý deň omeškania za nedodržanie zmluvných podmienok sú :
...................(min. 0,02 ) % z ceny dodaného tovaru predávajúcim pre kupujúceho, ak
predávajúci nedodrží termín dodania predmetu zmluvy, alebo ak dodaný tovar nebude spĺňať
požadovanú kvalitu, alebo ak nedodrží termín odstránenia nedostatkov alebo ak predávajúci
neodstráni nedostatky v dohodnutom termíne v tejto zmluve.
vo výške 0,02 % z ceny fakturovanej časti pre predávajúceho, ak kupujúci v lehote
splatnosti neuhradí vystavenú faktúru.
2.8. Zmluvné strany s takto dohodnutou zmluvnou pokutou súhlasia Zmluvná pokuta vyjadruje
ich vôľu pre zabezpečenie plnenia z tejto zmluvy a nie je v diskriminačná a v rozpore s
poctivým obchodným stykom.
Čl. III. Ostatné dojednania.
3.1. Podmienky a miesto dodania predmetu zmluvy.
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3.1.1. Predávajúci doručí kupujúcemu tovar najneskôr v termíne do …. (max 5)
pracovných dní od doručenia objednávky vystavenej kupujúcim na potrebné množstvá a
veľkosti, kontaktná osoba na prebratie tovaru je – p. Jarmila Badínska, t.č. +421 908 502 279.
3.1.2. Zmluvné strany pri odovzdaní tovaru podpíšu dodací list, ktorý za kupujúceho
podpíše kontaktná osoba uvedená v bode 3.1.1. V prípade zistenia vady dodaného tovaru
kupujúci pri preberaní tovaru toto vyznačí na dodacom liste, poškodený tovar neprevezme a v
takomto prípade sa predávajúci zaväzuje do …. (max. 3) pracovných dní dodať náhradný
bezchybný tovar bez podania písomnej reklamácie.
3.2. Dňom dodania a prevzatia tovaru prechádza na kupujúceho vlastníctvo k predmetu zmluvy.
Týmto okamihom prechádza na kupujúceho i nebezpečenstvo náhodného zhnehodnotenia a
náhodného poškodenia predmetu kúpy.
3.3. Kupujúci je povinný písomne (e-mailom) oznámiť zistené vady, bez zbytočného odkladu
predávajúcemu s výnimkou uvedenou v bode 3.1.2. tohto článku..
3.4. V prípade zistenej závady - chyby na dodanom tovare je predávajúci povinný bezplatne túto
chybu odstrániť v termíne …..... (max. 5) pracovných dní od písomne uplatnenej oprávnenej
reklamácie, alebo ak sa nedostatok nedá odstrániť dodať nový bezchybný tovar podľa predmetu
zmluvy v lehote …...... (max 15) pracovných dní odo dňa písomne uplatnenej reklamácie.
3.5. Predávajúci poskytuje na predmet kúpy záruku v zmysle platných ustanovení Občianskeho
zákonníka
3.6. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to
oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o
poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
3.7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 30.09.2013.
Čl. IV. Vyššia moc
4.1. Ako prípady vyššej moci sú považované nasledujúce okolnosti a skutočnosti, ktoré nastali
objektívne po uzatvorení zmluvy a znemožňujú jej plnenie: štrajk, epidémia, požiar, prírodná
katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie tovaru embargo, zákaz transferu devíz,
poruchy a všeobecný nedostatok dopravných prostriedkov, všeobecný nedostatok vstupných
materiálov a surovín, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie.
4.2. Zmluvná strana postihnutá udalosťou vyššej moci je povinná okamžite oznámiť túto
skutočnosť druhej strane a previesť všetky možné opatrenia k zmierneniu následkov prípadného
neplnenia zmluvy.
Čl. V. Ukončenie zmluvy
5.1.Zmluvu je možné ukončiť pred dobou uvedenou v článku III., bod 3.7.:
a) po vzájomnej dohode zmluvných strán,
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b) odstúpením od zmluvy kupujúcim
- za podstatné porušenie zmluvných podmienok dohodnutých v tejto zmluve
- ak strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od zmluvy
odstúpiť
bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
c) výpoveďou zmluvných strán bez udania dôvodu.
5.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy
predávajúcim.
5.3. Za podstatné porušenie zmluvy predávajúcim sa považuje ak predávajúci je v omeškaní s
dodávkou tovaru o viac ako 5 dní odo dňa termínu dohodnutého v čl. III bod 3.1.1. tejto zmluvy.
Za podstatné porušenie zmluvy predávajúcim sa považuje aj nedodržanie povinností v zmysle
bodu čl. III. bod 3.4. tejto zmluvy.
5.4. Zmluvné strany sú oprávnené vypovedať zmluvu bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 1
mesiac, ktorá začne plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.
5.5. Ohľadne povinnosti, ktorá sa má plniť v budúcnosti, možno od zmluvy odstúpiť, keď zo
správania povinnej strany alebo z iných okolností nepochybne vyplýva ešte pred časom určeným
na plnenie zmluvnej povinnosti, že táto povinnosť bude porušená podstatným spôsobom, a
povinná strana neposkytne po vyzvaní oprávnenej strany bez zbytočného odkladu dostatočnú
zábezpeku.
5.6. Ohľadne povinnosti, ktorá sa má plniť v budúcnosti, možno odstúpiť od zmluvy aj v prípade,
keď povinná strana vyhlási, že svoju povinnosť nesplní.
5.7. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od
zmluvy je doručený druhej strane. Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať
alebo meniť bez súhlasu druhej strany.
5.8. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia písomnosti druhej zmluvnej strane.
V prípade, že druhá strana neprevezme poštovú zásielku, považuje sa za doručenie posledný deň
odbernej lehoty oznámenej prepravcom pošty.
5.9. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie
od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani
zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby tohto zákona podľa § 262, riešenia
sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo
vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.
Čl. VI. Záverečné ustanovenia
6.1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byť urobené formou písomných
dodatkov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ktoré budú platné, ak budú riadne
potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po obojstrannom
potvrdení sa stanú súčasťou tejto zmluvy.

12/13

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a
sociálna inklúzia
Viac informácií získate na www.esf.gov.sk

6.2. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany riadia
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
6.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovej stránke kupujúceho.
6.4. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve Mestom
Banská Bystrica , za podmienok v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Informačný systém bol zaregistrovaný Úradom na ochranu osobných údajov pod registračným
číslom 245984.
6.5. Prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením uzatvorenej zmluvy budú riešené podľa
právneho poriadku Slovenskej republiky. Vecne a miestne príslušný súd pre rozhodovanie
takýchto sporov je všeobecný súd v zmysle Občianskeho súdneho poriadku Slovenskej
republiky.
6.6. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy sa dôkladne oboznámili a túto uzatvárajú
zo slobodnej vôle a bez nátlaku, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
6.7. Zmluva je vyhotovená v 6 – tich vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží
predávajúci a štyri vyhotovenia kupujúci.
V ..........................., dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za predávajúceho :

Za kupujúceho

Mgr. Peter Gogola
primátor
Mesta Banská Bystrica
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