
V Ý Z V A
na predkladanie ponúk

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)

1. Názov verejného obstarávateľa: Materská škola
Medzilaborecká 4
821 01 Bratislava
IČO: 421 750 62

Kontaktná osoba: Krempaská Miriam
tel. č. +421 911 239 593
e-mail miriamkrempaska@gmail.com
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa : www.medzilaborecka.sk

2. Názov zákazky
Detské ihrisko.

3. Predpokladaná hodnota zákazky 29.401, EUR s DPH Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo prijať/neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude vyšší ako
predpokladaná hodnota zákazky.

4. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je výmena za nové prvky a inštalácia nových herných prvkov
v priestoroch školského areálu detskej záhrady materskej školy a elokovaného pracoviska.
Podrobnejší opis je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.

5. Druh zákazky: tovar/služba/stavebná práca

6. Kód CPV: 4523620-5 Stavebné práce  na stavbe pre detské ihriská

7. Výsledok verejného obstarávania
a) Zmluva/rámcová dohoda
b) písomná objednávka

8. Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy
Do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z rámcovej dohody, bližšie určené v návrhu
rámcovej dohody

9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
9.1 Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov MČ Bratislava Ružinov
9.2 S úspešným uchádzačom bude podpísaná Rámcová dohoda o poskytnutí služieb.
Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným
platobným stykom.
9.3 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi.
Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho
bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.



9.4 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

10. Podmienky účasti
10.1 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia
10.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny
dodávateľov jedným zo spôsobov, a to nasledovne:

a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO - doklad o oprávnení
dodávať tovar, poskytovať službu, alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré
zodpovedajú predmetu zákazky alebo

b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa
§ 152 ZoVO, a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje službu, ktorá
zodpovedá predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať
doklad v súlade s bodom 10.1.1 písm. a) a túto skutočnosť si overuje verejný
obstarávateľ v Registri hospodárskych subjektov.

10.1.2 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
10.1.3 V súlade s § 187 ods. 7 ZoVO, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016,
je zápis v zozname hospodárskych subjektov vykonaný podľa predpisov účinných do
17.04.2016 zápisom v rozsahu zapísaných skutočností.
10.1.4 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti
vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V
prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho
ponuka hodnotená.
10.1.5 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého
z vyššie uvedených dokladov v origináli alebo ako ich úradne osvedčenej kópie
(predloženie ponuky v listinnej podobe) alebo ako scan týchto dokladov (predloženie ponuky
v elektronickej podobe) spolu s predložením ponuky.
10.1.6 Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 10.1.1 výzvy na predkladanie ponúk,
nebude jeho ponuka zaradená do hodnotenia.

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti
Požiadavka bola stanovená v súlade s platnou legislatívou.

10.2. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia – § 33 ZoVO
Nevyžaduje sa.

10.3 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti - § 34 ZoVO
10.3.1 Uchádzač musí preukázať technickú a odbornú spôsobilosť v súlade s § 34 ods.1 písm.
g) ZoVO.

10.3.1. Uchádzač je odborne spôsobilý, ak disponuje min. jednou osobu s požadovanou
praxou a skúsenosťami v profesii:



11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií, t.j. vyplnenú prílohu č. 3 tejto výzvy
a cenový rozpis, t.j. vyplnenú prílohu č. 4 tejto výzvy, podpísané uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača.

12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 15.07.2022

13. Miesto a spôsob predloženia ponúk
Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.

13.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe:
13.1.1 Ponuka je doručená na adresu: miriamkrempaska@mail.com
13.1.2 Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „Detské ihrisko“.
13.1.3 V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované
(scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.
13.1.4 Ak predkladá uchádzač ponuku v elektronickej podobe a je úspešný, je povinný
pred uzavretím rámcovej dohody doručiť doklady a dokumenty podľa bodu 14.1 – 14.3 tejto
výzvy aj v listinnej podobe ako originál alebo úradne osvedčené kópie.

13.2
14. Obsah ponuky
14.1 Ponuka musí obsahovať:
Ponuka musí obsahovať:
14.1 Doklady/dokumenty v súlade s bodom 10. tejto výzvy.
14.2 Návrh na plnenie kritérií a cenový rozpis podpísané uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov ako originál alebo scan
originálu.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu
celkom.
14.3 Podpísaný a doplnený návrh Rámcovej dohody o poskytnutí služby (Príloha č. 2) vrátane
prílohy č. 2.
Ak uchádzač nepredloží všetky doklady a dokumenty podľa bodov 14.1 – 14.3 tejto výzvy,
jeho ponuka nebude hodnotená.

15. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk, 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.

16. Ďalšie informácie
16.1 Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami,
resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom
(slovenskom) jazyku. Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou:



Miriam Krempaská e-mail: miriamkrempaska@gmail.com, tel. +421 911239 593.
Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00hod. Všetky
výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku u verejného obstarávateľa.

17. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do 60-tich dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

18. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 07.07.2022

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Návrh Rámcovej dohody o poskytnutí služieb
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 4 – Cenový rozpis

Príloha č. 1  – Opis predmetu zákazky

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
10. Názov predmetu zákazky: 4523620-5 Stavebné práce na stavbe pre detské ihriská
Detské ihrisko
Opis: Predmetom zákazky je   výmena za nové prvky a inštalácia nových herných prvkov
v priestoroch školského areálu detskej záhrady materskej školy a elokovaného pracoviska ,
ktorá je uvedená v nasledujúcej tabuľke nižšie a podľa požiadaviek Prijímateľa.

Základné informácie o Prijímateľovi: Materská škola Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava,
elokované zariadenie Haburská 4, 821 01 Bratislava

Detailný opis procesu/procesov: Rozpis v priloženej tabuľke.

1.Názov a prevedenie herného prvku

Cena za
kus/
počet
kusov

Poznámky

1. Herný domček s prvkami, počítadlo, kocky atď. 1 ks
2. Balančný chodník s kopčekom – rôzne prevedenia 2ks
3. Štvorboká lezecká zostava 1 ks
4. Herná zostava – veľká so šmyklavkou, lezeckou stenou
a iné atrakcie / prevedenie Loď 1ks

5. Lavička detský motív 2 ks
6. Detské kruhové posedenie s lavičkami okolo stola 1 ks
7. Altánok drevený 1 ks



8. Herná zostava –  celokovová s tunelom a s atrakciou 1ks
9. Atrakcia s podestou statická , rôzne prevedenie- vagón 1 ks
10. Závesná hojdačka – dvoj miestna 1 ks
11.Lezecká stena 1ks
12. Celokovová váhadlová hojdačka - dvojmiestna 2 ks



Príloha č. 2  – Rámcová zmluva

RÁMCOVÁ ZMLUVA č.  2/2022
(ďalej aj „rámcová zmluva“ alebo len „zmluva“)

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Materská škola Medzilaborecká 4, 821 01
Bratislava
Sídlo: Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava
Konajúci prostredníctvom: Krempaská Miriam. – riaditeľka MŠ
IČO: 42 75 062
DIČ: 20 22 94  17 34
Bankové spojenie: VUB Banka
Tel. a faxové spojenie: +421 911 239 593
e-mail: miriamkrempaska@gmail.com

(ďalej aj „verejný obstarávateľ“ alebo  len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ: .........................................
Sídlo: ..............................................
Konajúci prostredníctvom: ..............................................
IČO: ..............................................
IČ DPH: ..............................................
Bankové spojenie: ..............................................
Číslo účtu: ..............................................
Tel. a faxové spojenie: ..............................................
e-mail: ..............................................
Registrácia ..............................................

(ďalej aj „uchádzač“ alebo len „dodávateľ“)

I.



Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok postupu verejného
obstarávateľa (v zmluve uvedeného aj ako „objednávateľ“) pri aplikovaní postupu
verejného obstarávania zadávaného zákazkou s nízkou hodnotou v zmysle
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“).

1.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka uchádzača (v zmluve uvedeného
aj ako „dodávateľ“) predložená v rámci Výzvy na predkladanie ponúk, zo dňa
21.06.2022; ponuku vypracoval dodávateľ na základe Výzvy na predkladanie
ponúk, ktorú mu objednávateľ zaslal alebo odovzdal v rámci verejného
obstarávania.

1.3 Táto rámcová zmluva určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti,
najmä vo vzťahu k cene a predpokladanému rozsahu plnenia predmetu zákazky. Na
základe tejto rámcovej zmluvy možno zadávať dodávateľovi zákazku bez
opätovného otvárania súťaže v rámci podmienok stanovených v tejto zmluve.

1.4 Pri zadávaní zákazky na základe tejto zmluvy nemožno vykonať podstatné zmeny a
doplnenia podmienok určených v tejto rámcovej zmluve. Ak je potrebné, verejný
obstarávateľ môže uchádzača (dodávateľa) požiadať o doplnenie jeho ponuky (iné
druhy služieb) za predpokladu, že takéto doplnenie (ponuky) nepresiahne celkovú
zmluvnú cenu uvedenú v bode 2.3. Predmetom doplnenia ponuky uchádzača môžu
byť len služby identické, zastupiteľné alebo porovnateľné službám tvoriacim
predmet tejto rámcovej zmluvy (iné druhy služieb) .

1.5 V prípade požiadavky na identické, zastupiteľné alebo porovnateľné službám
tvoriacim predmet tejto rámcovej zmluvy (iné druhy služieb), ktoré nie sú obsahom
Prílohy č. 1, sa pre výpočet ceny použije kalkulačný vzorec z položiek č. 1 až 208,
ktorý zodpovedá najbližším charakteristikám technickej špecifikácie služby a tento sa
upraví o rozdiely.

II.
Predmet a účel zmluvy

2.1 Predmetom tejto rámcovej zmluvy je záväzok dodávateľa počas platnosti tejto
zmluvy Vymaľovanie priestorov materskej školy a elokovaných tried bližšie
konkretizované v Prílohe č.1 tejto zmluvy, určené čo do druhu a rozsahu podľa
jednotlivých objednávok objednávateľa, a záväzok objednávateľa zaplatiť
dodávateľovi dohodnutú cenu za poskytnuté služby.

2.2 Predmetom zmluvy podľa bodu 2.1 je poskytovanie služieb podľa Spoločného
slovníka obstarávania (CPV):



Kód CPV Opis CPV
45236210-5 Stavba ,práce na stavbe pre detské ihrisko

2.3 Pre poskytovanie tovaru, služieb špecifikovaných v bodoch 2.1 a 2.2 bola
objednávateľom zadaná zákazka s nízkou hodnotou ako postup verejného
obstarávania v celkovej cene 29,401,- € bez DPH („celková zmluvná cena“). V
prípade, že objednávateľ vystaví objednávky presahujúce celkovú hodnotu
zákazky, je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu o tom objednávateľa
upozorniť.

2.3 Verejný obstarávateľ môže zadávať zákazky v rozsahu nepresahujúcom celkovú
zmluvnú cenu stanovenú v tejto zmluve. Vzhľadom na skutočnosť, že výška
skutočnej hodnoty všetkých zákaziek zadaných na základe tejto rámcovej zmluvy
bude závislá od potrieb, možností verejného obstarávateľa, od výšky vyčleneného
limitu pre kúpu tovaru, ktorý je predmetom tejto zmluvy počas obdobia 12
mesiacov jej platnosti a tiež od výsledkov projektovej činnosti verejného
obstarávateľa, verejný obstarávateľ nebude mať zmluvnú povinnosť zadať
zákazky do maximálnej celkovej hodnoty uvedenej v rámcovej zmluve. Verejný
obstarávateľ je oprávnený postupovať v súlade s článkom I bod 1.4, 1.5 tejto
rámcovej zmluvy za predpokladu, že doplnenie ponuky dodávateľa

nepresiahne celkovú zmluvnú cenu. Vo výpočte sumy predstavujúcej celkovú
zmluvnú cenu je zahrnutá aj hodnota opakovaných plnení.

III.
Záväzná objednávka, miesto a lehota plnenia

5.1 Záväznou objednávkou na účely tejto zmluvy sa rozumie písomne potvrdené
zadanie objednávateľa obsahujúce požiadavky na rozsah a obsah a prevedenie
herných prvkov a zostáv  a to najmä:
a.) názov a konkrétny popis herného prvku s certifikátom a ďalšie požiadavky a
jednotkovú cenu bez DPH;
b) formu podkladov a spôsob ich prevzatia/dodania;
c) miesto a termín plnenia predmetu zmluvy;
d) kontaktnú osobu s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu;



e) dátum vystavenia, pečiatku objednávateľa a podpis osoby zodpovednej za
vystavovanie objednávok.
Záväznú objednávku vystaví objednávateľ po splnení všetkých podmienok podľa
článku IV. tejto zmluvy. Za objednávateľa sú kompetentní zadávať a vystavovať
záväzné objednávky zamestnanci objednávateľa uvedení v Prílohe č. 2.

5.2. Miestom dodania služieb je sídlo objednávateľa, resp. sídlo jeho prevádzky ,miesto
dodania bude špecifikované objednávateľom, pre účely poskytnutia konkrétnych
služieb a tovarov v záväznej objednávke.

5.3 Lehota plnenia bude objednávateľom konkretizovaná v záväznej objednávke; takto
stanovená lehota nesmie byť dlhšia ako 5 (päť) pracovných dní od doručenia
záväznej objednávky, prípadne až po zostavení kompletnej objednávky podľa
osobitnej dohody na základe dohovoru prostredníctvom e-mailu s osobou
poverenou objednávaním.

V.
Platobné podmienky

6.1 Predmet zmluvy môže byť financovaný z:
a) dotačných finančných prostriedkov štátneho rozpočtu pridelených MČ - Ružinov

6.2 Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje. Zmluvné strany sa dohodli na
platbe za poskytnuté služby bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa
uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je na faktúre uvedený iný účet, a to na
základe daňového dokladu – faktúry vystavenej dodávateľom.

6.3 Lehota splatnosti jednotlivých faktúr závisí od druhu financovania jednotlivých
položiek služieb a odvíja sa nasledovne:
6.3.1 Lehoty splatnosti pri úhrade platieb zo zdrojov (dotačných finančných

prostriedkov štátneho rozpočtu; vlastných finančných zdrojov objednávateľa)
je lehota splatnosti faktúr 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu (odo
faktúry), alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia dodávateľom
(preukázanie formou dodacieho listu podpísaného zmluvnými stranami)
v závislosti od tohto, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

6.3.2 Lehoty splatnosti pri úhrade platieb z iných finančných mechanizmov
Dodávateľ je povinný v prípade financovania  z iných finančných
mechanizmov akceptovať  aktuálnu metodiku ich financovania, spôsob
financovania , vrátane stanovených dôb splatnosti faktúr.

6.4 Objednávateľ je oprávnený platbu kúpnej ceny alebo jej časti zadržať, ak neboli
služby poskytnuté v požadovanom množstve alebo kvalite.

6.5 V prípade, ak objednávateľom objednané služby nie je dodávateľ schopný
zabezpečiť z dôvodu, že sa prestali poskytovať, resp. z obdobného dôvodu, je
dodávateľ povinný objednávateľovi bezodkladne ponúknuť služby kvalitatívne
porovnateľné, v cene objednávateľom pôvodne objednaných služieb alebo v nižšej



cene.

VI.
Povinnosti dodávateľa

7.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby v rozsahu a kvalite podľa
záväznej objednávky, v zodpovedajúcej akosti a vyhotovení, odovzdať všetky
doklady, ktoré sa na služby vzťahujú a to pri dodaní služieb v mieste tohto dodania.

VII.
Povinnosti objednávateľa

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje služby poskytnuté dodávateľom v súlade s touto zmluvou
prevziať a zaplatiť za ne dohodnutú kúpnu cenu.

8.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú kúpnu cenu
riadne a včas (najneskôr posledný deň splatnosti dohodnutý podľa zmluvy).

8.3 Objednávateľ je povinný skontrolovať, či boli služby poskytnuté dodávateľom
v súlade s touto zmluvou a záväznou objednávkou objednávateľa a to ihneď po
poskytnutí služby dodávateľom v mieste dodania.

VIII.
Vady plnenia

9.1 Ak objednávateľ zistí, že dodané služby majú vady, má právo požadovať:
(i) poskytnutie náhradného plnenia namiesto vydaného plnenia,
(ii) poskytnutie chýbajúceho plnenia,
(iii) primeranú zľavu z ceny za poskytnuté služby, alebo
(iv) vystavenie dobropisu na reklamované služby.
Tým nie je dotknuté ustanovenie § 440 Obchodného zákonníka.

9.2 Reklamáciu je objednávateľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo
vady zistil, alebo mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke,
ktorú je povinný uskutočniť podľa bodu 8.3 tejto zmluvy.
Ak oprávnenú reklamáciu objednávateľ uplatní v lehote do 7 dní odo dňa
poskytnutia (dodania) služby, má právo na vrátenie celej ceny za poskytnuté
služby.
V písomnej reklamácii je objednávateľ povinný uviesť číslo faktúry, alebo
dodacieho listu vzťahujúce sa na vadné plnenie.

9.3 Práva objednávateľa zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby sa nemôžu
priznať v súdnom konaní, ak ich objednávateľ neuplatní najneskôr do dvoch rokov
od doby poskytnutia služby. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka, platí namiesto
tejto lehoty záručná doba.



IX.
Doba trvania zmluvy

10.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 12 mesiacov, resp. do naplnenia
finančného limitu, ktorý sa rovná zmluvnej cene podľa tejto rámcovej zmluva,
pričom táto rámcová zmluva zaniká z tej právnej skutočnosti, ktorá nastane ako
prvá. Rozsah odobratých služieb bude závislý od aktuálnych potrieb objednávateľa
počas trvania rámcovej dohody, ale najviac v rozsahu celkovej zmluvnej ceny.

X.
Zánik zmluvy

11.1 Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť zmluvu aj pred uplynutím doby trvania
zmluvy uvedenej v čl. X tejto zmluvy:
a/ dohodou;
b/ písomnou výpoveďou danou ktoroukoľvek zo zmluvných strán a to kedykoľvek

aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba sú dva mesiace; začína plynúť od
prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného
kalendárneho mesiaca.

11.2 Objednávateľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu aj jednostranným písomným
odstúpením od tejto zmluvy v prípade porušenia zmluvy dodávateľom.
Za porušenie tejto zmluvy dodávateľom sa považuje najmä:
(i)    omeškanie s dodaním služieb o viac ako 15 dní;
(ii)   opakované dodanie služieb v nezodpovedajúcej kvalite alebo množstve;
(iii) nečinnosť dodávateľa vo vzťahu k povinnosti predložiť cenovú ponuku za
účelom stanovenia ceny opakovaného.

11.3 Odstúpenie od tejto zmluvy sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného
zákonníka. Účinnosť odstúpenia od zmluvy nastane okamihom jeho doručenia
objednávateľovi.

XI.



Osobitné ustanovenia

12.1 Pre doručenie akejkoľvek písomnosti, vrátane oznámenia o odstúpení od zmluvy
platí, že povinnosť doručenia písomnosti je splnená, keď ju adresát prevezme,
odmietne prevziať alebo dňom, keď ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako
nedoručenú.

12.2 Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytnúť a nezverejňovať tretím osobám žiadne
informácie, ktoré získali v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy, prípadne, ktoré by
mohli poškodiť obom alebo jednému zo zmluvných strán.

12.3 V prípade akýchkoľvek zmien (obchodného mena, sídla, štatutárov, IČO, IČ DPH)
v subjektoch účastníkov zmluvy, sú zmluvné strany povinné si ich navzájom
oznámiť. Ak dôjde z dôvodu neoznámenia zmien v subjektoch účastníkov zmluvy
k spôsobeniu škodu, má poškodená zmluvná strana nárok na jej náhradu.

XII.
Záverečné ustanovenia

13.1 Vzťahy vyplývajúce z tejto rámcovej zmluvy, pre ktoré neplatia osobitné
ustanovenia tejto zmluvy, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“), ktoré
upravujú vzťahy obsahom aj účelom im najbližšie a to najmä ustanoveniami § 536
a nasl. Obchodného zákonníka („Zmluva o dielo“) a subsidiárne tiež
ustanoveniami § 409 a nasl. Obchodného zákonníka („Kúpna zmluva“).

13.2 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s ňou, ktoré medzi
účastníkmi zmluvy vzniknú, sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
V prípade ak sa zmluvné strany nedohodnú, príslušný je všeobecný súd
objednávateľa.

13.3 Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané písomne a
schválené obidvomi zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú jej
neoddeliteľnou súčasťou.

13.4 Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží po
jednom vyhotovení.

13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok.

13.6 Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli
a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ju
podpísali.

13.7 Rámcová zmluva je platná dňom podpisu zmluvných strán a účinná nasledujúci
deň po   jej    zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

13.8 Dodávateľ prehlasuje, že súhlasí so zverejnením obsahu tejto zmluvy podľa
článku 13.7.



Dodávateľ: Objednávateľ:

V Bratislave , dňa : V Bratislave, dňa :

poverení pracovníci: Tlčiková  Andrea – zástupkyňa materskej školy

Miesto dodania služieb

Materská Škola Medzilaborecká 4, 821 01 Bratislava
Elokované triedy Haburská 4, 821 01 Bratislava

Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÁ

Uchádzač:                                                                           IČO:

Adresa sídla:

Zákazka: „Detské ihrisko“

Kritérium Návrh Sadzba DPH v zmysle
platnej legislatívy v %

Návrh



Najnižšia cena v EUR
vrátane DPH, váha
kritéria je 100 %.

Cena ..........................v EUR
bez DPH

Cena.......................v EUR
vrátane DPH

V .................................. Dátum...............................
Meno a priezvisko
uchádzača

Podpis

K návrhu na plnenie kritéria uchádzač doloží cenový rozpis – prílohu č. 4 .
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie cenu bez DPH a na túto skutočnosť upozorní
v ponuke.

.        Príloha č. 4 – Cenová ponuka

CENOVÁ PONUKA

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI

Obchodné meno Uchádzača:
Sídlo/Miesto podnikania Uchádzača:



Forma podnikania (fyzická osoba, právnická osoba, združenie, atď.):
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Email:

Názov predmetu zákazky: Poskytnutie/vytvorenie procesného auditu
Opis:

Základné informácie o Prijímateľovi:

Názov a prevedenie herného prvku
Počet
kusov/
cena Poznámky Cena

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
Celková cena  v EUR  bez DPH*

20% DPH v EUR*:
Celková cena  v EUR  celkom:

*Vyplní Uchádzač, ak je relevantné. V prípade, že Uchádzač nie je platca DPH, informáciu uvedie pod tabuľku.

Uchádzač:



V_______________ dňa _______________

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
(obchodné meno, meno a podpis oprávnenej

konať za Uchádzača)




