
                       

 

MESTO  BYTČA 

 

VÝ)VA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

)adávaﾐie zákazk┞ s ﾐízkou hodﾐotou podľa § ヱヱΑ zák. č. ヴンヴ/ヲヰヱヵ ). z. o verejnom 

oHstarávaﾐí a o zﾏeﾐe ﾐiektorýIh zákoﾐov, v zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpisov,  
ﾐa dodaﾐie predﾏetu zákazk┞: 

„DODANIE  POLOPOD)EMNÝCH  KONTAJNEROV  NA  KOMUNÁLNY  ODPAD – ン. ETAPA“    
 

Predﾏet zákazky: Dodaﾐie polopodzeﾏﾐýIh koﾐtajﾐerov ﾐa koﾏuﾐálﾐy odpad – tovar. 

 

1. IdeﾐtifikáIia  verejﾐého oHstarávateľa: 
Názov: Mesto B┞tča 

Sídlo: Náﾏestie Sloveﾐskej repuHlik┞ č. ヱ/ヱ, ヰヱヴ ヰヱB┞tča   
IČO: 00 321 192 

Telefﾙﾐ: 041/5073914 

Fax: 041/5073912 

Stráﾐkové hodiﾐy: 8. 00 – 11. 00 hod., 11. 30 – 14. 00 hod. 

Koﾐtaktﾐá osoHa: Iﾐg. Dušaﾐ Beﾐíček – proIes verejﾐého oHstarávaﾐia 

e-mail : aukcie@bytca.sk 

 

2 Typ zﾏluvﾐého vzťahu: Podľa § ヴヰΓ Kúpﾐo - predajﾐá zﾏluva . 

 

ン.   Miesto dodaﾐia zákazky: Podľa Hodu ヱ.  tejto výzv┞ 

 

ヴ. Opis predﾏetu zákazky a jeho rozsah: Predﾏetoﾏ zákazk┞ je dodaﾐie tovaru -  

polopodzeﾏﾐýIh koﾐtajﾐerov ﾐa ukladaﾐie a odvoz zﾏesového koﾏuﾐálﾐeho odpadu 
a v┞triedeﾐýIh zložiek koﾏuﾐálﾐeho odpadu, ﾐa Ul. Okružﾐej v B┞tči, pozeﾏok par č. KNC 
3020/7 v k. ú. Veľká B┞tča vo vlastﾐíItve ﾏesta B┞tča, podľa  teIhﾐiIkej špeIifikáIie a údajov 
uvedeﾐýIh v taHuľke č. ヱ. 
 

PODROBNÁ  TECHNICKÁ  ŠPECIFIKÁCIA  KONTAJNEROV ヵ ﾏ3. 

4.1. ŠPECIFIKÁCIA – TECHNICKÉ  VLASTNOSTI  KONTAJNERA NA  )BER  )MESOVÉHO  KO: 

Telo kontajnera: 

- OHjeﾏ voﾐkajšieho koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ヵ,ン m3 

- )apusteﾐý ﾏiﾐ. ヶヰ% svojej výšk┞ do zeﾏe 

- ValIovitý tvar v┞roHeﾐý z jedﾐého kusu, ﾐie kﾙﾐiIký 

- Podzeﾏﾐá časť koﾐtajﾐera s vodorovﾐýﾏi a zvislýﾏi výstužﾐýﾏi reHraﾏi s výškou ヶヰ 
mm 

- KotviaIi s┞stéﾏ koﾐtajﾐera v št┞roIh HodoIh 

- Priemer kontajnera min. 1.900 mm 

- Telo koﾐtajﾐera v┞roHeﾐé s HDP 

- Koﾐtajﾐer odolﾐý proti vlhkosti, korﾙzii, UV žiareﾐiu, ヱヰヰ% vodotesﾐosť 

- Materiál voﾐkajšieho oHložeﾐia, plastový koﾏpozit ふiﾏitáIia drevaぶ tﾏavo šedý uﾏelé 
drevo, prípadﾐe trapézový pleIh 

 



 

Hlavﾐé veko koﾐtajﾐera: 
- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- HrúHka veka ﾏiﾐ. Α ﾏﾏ 

- Farba TMAVO  ŠEDÁ 

- Ozﾐačeﾐie koﾐtajﾐera podľa druhu odpadu )MESOVÉ  KOMUNÁLNE  ODPADY 

 

Vﾐútorﾐý koﾐtajﾐer pre vyprázdňovaﾐie: 
- V┞roHeﾐý z HDPE 

- SpﾚsoH v┞prázdňovaﾐia/zatváraﾐia – ヲ dielﾐe dﾐo je ovládaﾐé ヲ – hákoﾏ v hornej časti 
ﾐádoH┞ 

- Spodﾐý výs┞p 

- OHjeﾏ vﾐútorﾐého koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ヵ,ヰ ﾏ3 

 

Systéﾏ pre zdvíhaﾐie a vyprázdňovaﾐie: 
- Materiál odolﾐý proti korﾙzii 
- Všetk┞ oIeľové diel┞ ﾏusia H┞ť žiarovo ziﾐkovaﾐé 

- 2-hákový s┞stéﾏ v┞prázdňovaﾐia poﾏoIou h┞drauliIkej ruk┞ 

 

Kontajner Hude v┞roHeﾐý  v súlade s normou EN 13071 

Všetk┞ časti koﾐtajﾐera ﾏusia H┞ť plﾐe reI┞klovateľﾐé. Produkt ﾐeHude v┞roHeﾐý 
z reI┞klovaﾐého ﾏateriálu. 
 

Verejﾐý oHstarávateľ požaduje ﾐa dodaﾐý tovar záruku: 
- ヱヰ rokov ﾐa pevﾐé časti koﾐtajﾐera 

- 2 roky na pohyblivé časti koﾐtajﾐera ふveko vhadzovaIieho otvoruぶ 
 

 

4.2. ŠPECIFIKÁCIA – TECHNICKÉ  VLASTNOSTI  KONTAJNERA NA  )BER  PLASTOV ヵ ﾏ3: 

Telo kontajnera: 

- OHjeﾏ voﾐkajšieho koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ヵ,ン ﾏ3 

- )apusteﾐý ﾏiﾐ. ヶヰ% svojej výšk┞ do zeﾏe 

- ValIovitý tvar v┞roHeﾐý z jedﾐého kusu, ﾐie kﾙﾐiIký 

- Podzeﾏﾐá časť koﾐtajﾐera s vodorovﾐýﾏi a zvislýﾏi výstužﾐýﾏi reHraﾏi s výškou ヶヰ 
mm 

- KotviaIi s┞stéﾏ koﾐtajﾐera v št┞roIh HodoIh 

- Priemer kontajnera min. 1.900 mm 

- Telo koﾐtajﾐera v┞roHeﾐé s HDP 

- Koﾐtajﾐer odolﾐý proti vlhkosti, korﾙzii, UV žiareﾐiu, ヱヰヰ% vodotesﾐosť 

- Materiál voﾐkajšieho oHložeﾐia, plastový koﾏpozit ふiﾏitáIia drevaぶ tﾏavo šedý uﾏelé 
drevo 

 

Hlavﾐé veko koﾐtajﾐera: 
- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- HrúHka veka ﾏiﾐ. Α ﾏﾏ 

- FarHa tﾏavo šedá 

- Ozﾐačeﾐie koﾐtajﾐera podľa druhu odpadu PLASTY 

 

 

Veko vhadzovacieho otvoru: 

- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 



- Veko s dvojitou steﾐou koﾐštrukIie 

- Farba veka pre zber plastov  ŽLTÁ 

- VhadzovaIí otvor pre zHer plastov prieﾏer ヵヰヰ ﾏﾏ 

- Počet vhadzovaIíIh otvorov ヲ ks 

 

Vﾐútorﾐý koﾐtajﾐer pre vyprázdňovaﾐie: 
- V┞roHeﾐý z HDPE 

- SpﾚsoH v┞prázdňovaﾐia/zatváraﾐia – ヲ dielﾐe dﾐo je ovládaﾐé ヲ – hákoﾏ v horﾐej časti 
ﾐádoH┞ 

- Spodﾐý výs┞p 

- OHjeﾏ vﾐútorﾐého koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ヵ,ヰ ﾏ3 

 

Systéﾏ pre zdvíhaﾐie a vyprázdňovaﾐie: 
- Materiál odolﾐý proti korﾙzii 
- Všetk┞ oIeľové diel┞ ﾏusia H┞ť žiarovo ziﾐkovaﾐé 

- 2-hákový s┞stéﾏ v┞prázdňovaﾐia poﾏoIou h┞drauliIkej ruk┞ 

 

Koﾐtajﾐer Hude v┞roHeﾐý  v súlade s normou EN 13071 

Všetk┞ časti koﾐtajﾐera ﾏusia H┞ť plﾐe reI┞klovateľﾐé. Produkt ﾐeHude v┞roHeﾐý 
z reI┞klovaﾐého ﾏateriálu. 
 

Verejﾐý oHstarávateľ požaduje ﾐa dodaﾐý tovar záruku: 
- ヱヰ rokov ﾐa pevﾐé časti koﾐtajﾐera 

- ヲ rok┞ ﾐa poh┞Hlivé časti koﾐtajﾐera ふveko vhadzovaIieho otvoruぶ 
 

4.3. ŠPECIFIKÁCIA – TECHNICKÉ  VLASTNOSTI  KONTAJNERA NA  )BER  PAPIERA 3 m3: 

Telo kontajnera: 

- OHjeﾏ voﾐkajšieho kontajnera min. 3,1 m3 

- )apusteﾐý ﾏiﾐ. ヶヰ% svojej výšk┞ do zeﾏe 

- ValIovitý tvar v┞roHeﾐý z jedﾐého kusu, ﾐie kﾙﾐiIký 

- Podzeﾏﾐá časť koﾐtajﾐera s vodorovﾐýﾏi a zvislýﾏi výstužﾐýﾏi reHraﾏi s výškou ヶヰ 
mm 

- KotviaIi s┞stéﾏ koﾐtajﾐera v št┞roIh HodoIh 

- Priemer kontajnera min. 1.500 mm 

- Telo koﾐtajﾐera v┞roHeﾐé s HDP 

- Koﾐtajﾐer odolﾐý proti vlhkosti, korﾙzii, UV žiareﾐiu, ヱヰヰ% vodotesﾐosť 

- Materiál voﾐkajšieho oHložeﾐia, plastový koﾏpozit ふiﾏitáIia drevaぶ tﾏavo šedý uﾏelé 
drevo 

- Celková výška koﾐtajﾐera vrátaﾐe háku ヲ.ヶΑ0 mm 

- HĺHka v zemi 1.400 mm 

 

Hlavﾐé veko koﾐtajﾐera: 
- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- HrúHka veka ﾏiﾐ. Α ﾏﾏ 

- FarHa tﾏavo šedá 

- Ozﾐačeﾐie koﾐtajﾐera podľa druhu odpadu PAPIER 

 

Veko vhadzovacieho otvoru: 

- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- Veko s dvojitou steﾐou koﾐštrukIie 

- Farba veka pre zber skla  MODRÁ 



- VhadzovaIí otvor pre zHer skla prieﾏer ヵヰヰ ﾏﾏ 

- Počet vhadzovaIíIh otvorov ヱ ks 

 

Vﾐútorﾐý koﾐtajﾐer pre vyprázdňovaﾐie: 
- V┞roHeﾐý z HDPE 

- SpﾚsoH v┞prázdňovaﾐia/zatváraﾐia – ヲ dielﾐe dﾐo je ovládaﾐé ヲ – hákoﾏ v horﾐej časti 
ﾐádoHy 

- Spodﾐý výs┞p 

- OHjeﾏ vﾐútorﾐého koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ン,ヰ ﾏ3 

- koﾐtajﾐer v┞Haveﾐý dﾐoﾏ ふjedﾐýﾏ aleHo dvoﾏaぶ s Ielkovýﾏ oHjeﾏoﾏ ヱンヰ l 
 

Systéﾏ pre zdvíhaﾐie a vyprázdňovaﾐie: 
- Materiál odolﾐý proti korﾙzii 
- Všetk┞ oIeľové diel┞ ﾏusia H┞ť žiarovo ziﾐkovaﾐé 

- 2-hákový s┞stéﾏ v┞prázdňovaﾐia poﾏoIou h┞drauliIkej ruk┞ 

 

Koﾐtajﾐer Hude v┞roHeﾐý  v súlade s normou EN 13071 

Všetk┞ časti koﾐtajﾐera ﾏusia H┞ť plﾐe reI┞klovateľﾐé. Produkt ﾐeHude v┞roHeﾐý 
z reI┞klovaﾐého ﾏateriálu. 
 

Verejﾐý oHstarávateľ požaduje ﾐa dodaﾐý tovar záruku: 
- ヱヰ rokov ﾐa pevﾐé časti koﾐtajﾐera 

- ヲ rok┞ ﾐa poh┞Hlivé časti koﾐtajﾐera ふveko vhadzovaIieho otvoruぶ 
 

 

PODROBNÁ  TECHNICKÁ  ŠPECIFIKÁCIA  KONTAJNEROV ン ﾏ3. 

4.4. ŠPECIFIKÁCIA – TECHNICKÉ  VLASTNOSTI  KONTAJNERA ン ﾏ3 NA  ZBER  SKLA: 

Telo kontajnera: 

- OHjeﾏ voﾐkajšieho koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ン,ヱ ﾏ3 

- )apusteﾐý ﾏiﾐ. ヶヰ% svojej výšk┞ do zeﾏe 

- ValIovitý tvar v┞roHeﾐý z jedﾐého kusu, ﾐie kﾙﾐiIký 

- Podzeﾏﾐá časť koﾐtajﾐera s vodorovﾐýﾏi a zvislýﾏi výstužﾐýﾏi reHraﾏi s výškou ヶヰ 
mm 

- KotviaIi s┞stéﾏ koﾐtajﾐera v št┞roIh Hodoch 

- Priemer kontajnera min. 1.500 mm 

- Telo koﾐtajﾐera v┞roHeﾐé s HDP 

- Koﾐtajﾐer odolﾐý proti vlhkosti, korﾙzii, UV žiareﾐiu, ヱヰヰ% vodotesﾐosť 

- Materiál voﾐkajšieho oHložeﾐia, plastový koﾏpozit ふiﾏitáIia drevaぶ tﾏavo šedý uﾏelé 
drevo 

- Celková výška koﾐtajﾐera vrátaﾐe háku ヲ.ヶΑヰ ﾏﾏ 

- HĺHka v zemi 1.400 mm 

 

Hlavﾐé veko koﾐtajﾐera: 
- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- HrúHka veka ﾏiﾐ. Α ﾏﾏ 

- FarHa tﾏavo šedá 

- Ozﾐačeﾐie koﾐtajﾐera podľa druhu odpadu SKLO 

 

Veko vhadzovacieho otvoru: 

- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- Veko s dvojitou stenou koﾐštrukIie 



- Farba veka pre zber skla  )ELENÁ 

- VhadzovaIí otvor pre zHer skla prieﾏer ヵヰヰ ﾏﾏ 

- Počet vhadzovaIíIh otvorov ヱ ks 

 

Vﾐútorﾐý koﾐtajﾐer pre vyprázdňovaﾐie: 
- V┞roHeﾐý z HDPE 

- SpﾚsoH v┞prázdňovaﾐia/zatváraﾐia – ヲ dielﾐe dﾐo je ovládaﾐé ヲ – hákoﾏ v hornej časti 
ﾐádoH┞ 

- Spodﾐý výs┞p 

- OHjeﾏ vﾐútorﾐého koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ン,ヰ ﾏ3 

- koﾐtajﾐer v┞Haveﾐý dﾐoﾏ ふjedﾐýﾏ aleHo dvoﾏaぶ s Ielkovýﾏ oHjeﾏoﾏ ヱンヰ l 
 

Systéﾏ pre zdvíhaﾐie a vyprázdňovaﾐie: 
- Materiál odolﾐý proti korﾙzii 
- Všetk┞ oIeľové diel┞ ﾏusia H┞ť žiarovo ziﾐkovaﾐé 

- 2-hákový s┞stéﾏ v┞prázdňovaﾐia poﾏoIou h┞drauliIkej ruk┞ 

 

Koﾐtajﾐer Hude v┞roHeﾐý  v súlade s normou EN 13071 

Všetk┞ časti koﾐtajﾐera ﾏusia H┞ť plﾐe reI┞klovateľﾐé. Produkt ﾐeHude v┞roHeﾐý 
z reI┞klovaﾐého ﾏateriálu. 
 

Verejﾐý oHstarávateľ požaduje ﾐa dodaﾐý tovar záruku: 
- ヱヰ rokov ﾐa pevﾐé časti koﾐtajﾐera 

- ヲ rok┞ ﾐa poh┞Hlivé časti koﾐtajﾐera ふveko vhadzovaIieho otvoruぶ 
 

4.5. ŠPECIFIKÁCIA – TECHNICKÉ  VLASTNOSTI  KONTAJNERA ン ﾏ3 NA  )BER  KOVOVÝCH   
OBALOV: 

Telo kontajnera: 

- OHjeﾏ voﾐkajšieho koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. 3,1 m3 

- )apusteﾐý ﾏiﾐ. ヶヰ% svojej výšk┞ do zeﾏe 

- ValIovitý tvar v┞roHeﾐý z jedﾐého kusu, ﾐie kﾙﾐiIký 

- Podzeﾏﾐá časť koﾐtajﾐera s vodorovﾐýﾏi a zvislýﾏi výstužﾐýﾏi reHraﾏi s výškou ヶヰ 
mm 

- KotviaIi s┞stéﾏ koﾐtajﾐera v št┞roIh HodoIh 

- Priemer kontajnera min. 1.500 mm 

- Telo koﾐtajﾐera v┞roHeﾐé s HDP 

- Koﾐtajﾐer odolﾐý proti vlhkosti, korﾙzii, UV žiareﾐiu, ヱヰヰ% vodotesﾐosť 

- Materiál voﾐkajšieho oHložeﾐia, plastový koﾏpozit ふiﾏitáIia drevaぶ tﾏavo šedý uﾏelé 
drevo 

- Celková výška koﾐtajﾐera vrátaﾐe háku ヲ.ヶΑヰ ﾏﾏ 

- HĺHka v zemi 1.400 mm 

 

Hlavﾐé veko koﾐtajﾐera: 
- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- HrúHka veka ﾏiﾐ. Α ﾏﾏ 

- FarHa tﾏavo šedá 

- Ozﾐačeﾐie koﾐtajﾐera podľa druhu odpadu KOVOVÉ OBALY 

 

Veko vhadzovacieho otvoru: 

- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- Veko s dvojitou steﾐou koﾐštrukIie 



- Farba veka pre zber plastov  ČERVENÁ 

- VhadzovaIí otvor pre zHer kovov prieﾏer ヵヰヰ ﾏﾏ 

- Počet vhadzovaIíIh otvorov ヱ ks 

 

Vﾐútorﾐý koﾐtajﾐer pre vyprázdňovaﾐie: 
- V┞roHeﾐý z HDPE 

- SpﾚsoH v┞prázdňovaﾐia/zatváraﾐia – ヲ dielﾐe dﾐo je ovládaﾐé ヲ – hákoﾏ v horﾐej časti 
ﾐádoH┞ 

- Spodﾐý výs┞p 

- OHjeﾏ vﾐútorﾐého koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ン,ヰ ﾏ3 

- koﾐtajﾐer v┞Haveﾐý dﾐoﾏ ふjedﾐýﾏ aleHo dvoﾏaぶ s Ielkovýﾏ oHjeﾏoﾏ ヱンヰ l 
 

Systéﾏ pre zdvíhaﾐie a vyprázdňovaﾐie: 
- Materiál odolﾐý proti korﾙzii 
- Všetk┞ oIeľové diel┞ ﾏusia H┞ť žiarovo ziﾐkovaﾐé 

- 2-hákový s┞stéﾏ v┞prázdňovaﾐia poﾏoIou h┞drauliIkej ruk┞ 

 

Koﾐtajﾐer Hude v┞roHeﾐý  v súlade s normou EN 13071 

Všetk┞ časti koﾐtajﾐera ﾏusia H┞ť plﾐe reI┞klovateľﾐé. Produkt ﾐeHude v┞roHeﾐý 
z reI┞klovaﾐého ﾏateriálu. 
 

4.6. ŠPECIFIKÁCIA – TECHNICKÉ  VLASTNOSTI  KONTAJNERA 3 m3 NA  ZBER  

VIACVRSTVOVÝCH  KOMBINOVANÝCH  MATERIÁLOV  ふ„TETRAPAKY“ぶ: 
Telo kontajnera: 

- OHjeﾏ voﾐkajšieho koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ン,ヱ ﾏ3 

- )apusteﾐý ﾏiﾐ. ヶヰ% svojej výšk┞ do zeﾏe 

- ValIovitý tvar v┞roHeﾐý z jedﾐého kusu, ﾐie kﾙﾐiIký 

- Podzeﾏﾐá časť kontajnera s vodorovﾐýﾏi a zvislýﾏi výstužﾐýﾏi reHraﾏi s výškou ヶヰ 
mm 

- KotviaIi s┞stéﾏ koﾐtajﾐera v št┞roIh HodoIh 

- Priemer kontajnera min. 1.900 mm 

- Telo koﾐtajﾐera v┞roHeﾐé s HDP 

- Koﾐtajﾐer odolﾐý proti vlhkosti, korﾙzii, UV žiareﾐiu, ヱヰヰ% vodotesﾐosť 

- Materiál voﾐkajšieho oHložeﾐia, plastový koﾏpozit ふiﾏitáIia drevaぶ tﾏavo šedý uﾏelé 
drevo 

 

Hlavﾐé veko koﾐtajﾐera: 
- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- HrúHka veka ﾏiﾐ. Α ﾏﾏ 

- FarHa tﾏavo šedá 

- Ozﾐačeﾐie koﾐtajﾐera podľa druhu odpadu TETRAPAKY 

 

Veko vhadzovacieho otvoru: 

- V┞roHeﾐý z pol┞eth┞léﾐu 

- Veko s dvojitou steﾐou koﾐštrukIie 

- Farba veka pre zber plastov  ORANŽOVÁ 

- VhadzovaIí otvor pre zHer tetrapakov prieﾏer ヵヰヰ ﾏﾏ 

- Počet vhadzovaIíIh otvorov ヱ ks 

 

Vﾐútorﾐý koﾐtajﾐer pre vyprázdňovaﾐie: 
- V┞roHeﾐý z HDPE 



- SpﾚsoH v┞prázdňovaﾐia/zatváraﾐia – ヲ dielﾐe dﾐo je ovládaﾐé ヲ – hákoﾏ v horﾐej časti 
ﾐádoH┞ 

- Spodﾐý výs┞p 

- OHjeﾏ vﾐútorﾐého koﾐtajﾐera ﾏiﾐ. ン,ヰ ﾏ3 

 

Systéﾏ pre zdvíhaﾐie a vyprázdňovaﾐie: 
- Materiál odolﾐý proti korﾙzii 
- Všetk┞ oIeľové diel┞ ﾏusia H┞ť žiarovo ziﾐkovaﾐé 

- 2-hákový s┞stéﾏ v┞prázdňovaﾐia poﾏoIou h┞drauliIkej ruk┞ 

 

Koﾐtajﾐer Hude v┞roHeﾐý  v súlade s normou EN 13071 

Všetk┞ časti koﾐtajﾐera ﾏusia H┞ť plﾐe reI┞klovateľﾐé. Produkt ﾐeHude v┞roHeﾐý 
z reI┞klovaﾐého ﾏateriálu. 
 

Verejﾐý oHstarávateľ požaduje ﾐa dodaﾐý tovar záruku: 
- ヱヰ rokov ﾐa pevﾐé časti koﾐtajﾐera 

- ヲ rok┞ ﾐa poh┞Hlivé časti koﾐtajﾐera ふveko vhadzovaIieho otvoruぶ 
 

 

TABUĽKA Č. ヱ 

TeIhﾐiIká špeIifikáIia predﾏetu zákazky, veľkosti a počty ﾐádoH: 
Kontajner Meﾐovitý 

objem (l) 

Výška ﾐad 
zemou (mm) 

Výška pod 
zemou (mm) 

Priemer (mm) ks 

Kontajner 5,0 5.000,00 1.272,00 1.370,00 1.900,00 6 

Kontajner 3,0 3.000,00 1.210,00 1.370,00 1.500,00 5 

  

Z toho podľa druhov odpadu: 
 

Druh odpadu 

Počet 
oHstarávaﾐýIh 

ks 

 

Objem 5 m3 

 

Objem 3 m3 

)ﾏesový koﾏuﾐálﾐy odpad  5 5 - 

Plasty 2 1 1 

Papier 1 - 1 

Sklo 1 - 1 

Kovové oHaly 1 - 1 

ViaIvrstvové koﾏHiﾐovaﾐé ﾏateriály 1 - 1 

SPOLU 11 6 5 

 

 

CELKOVÁ CENA PREDMETU )ÁKA)KY 
Por. 

č.  
 Cena bez DPH DPH Cena z DPH 

1. Dodávka polopodzeﾏﾐýIh koﾐtajﾐerov    

 

Výsledﾐá Ieﾐa Hude určeﾐá nasledovne: 

Celková Ieﾐa dodaﾐia predﾏetu zákazk┞: 



Cena bez DPH: 

Cena s DPH: 

V prípade, že uIhádzač ﾐie je platIoﾏ DPH pri určeﾐí Ieﾐy upozorﾐí ﾐa túto skutočﾐosť 
verejﾐého oHstarávateľa. 

ヵ. Rozdeleﾐie predﾏetu zákazky ﾐa časti: Požaduje sa predložeﾐie poﾐuk┞ ﾐa Ielý predﾏet 
zákazk┞. 

ヶ. Variaﾐtﾐé riešeﾐie: Neuﾏožňuje sa 

7. Od úspešﾐého uIhádzača Hude verejﾐý oHstarávateľ pred podpisoﾏ zﾏluvy požadovať: 
- Doklad o oprávﾐeﾐí dodávať tovar, uskutočňovať staveHﾐé práIe aleHo posk┞tovať 

služHu ﾐa daﾐý predﾏet zákazk┞ podľa § ンヲ ods. ヱ písﾏ. eぶ zákoﾐa č. ンヴン/ヲヰヱヵ ). z. 
o verejnom o verejﾐoﾏ oHstarávaﾐí a o zmene a doplﾐeﾐí ﾐiektorýIh zákoﾐov. 

- Návrh zﾏluv┞ podľa príloh┞ č. 3 tejto výzv┞. 
 

 8. Kritériá hodﾐoteﾐia poﾐúk:  
 

Por.č..   Váha 

1. Kritériuﾏ ﾐa vyhodnotenie Cena s DPH/cena celkom•  
 

100 

• cena celkom – v prípade uIhádzača, ktorý ﾐie je platIoﾏ DPH 

 
Β.ヱ.Najﾐižšia Ieﾐa za dodaﾐie predﾏetu zákazky 

Ma┝iﾏálﾐ┞ počet Hodov sa pridelí poﾐuke uIhádzača s ﾐajﾐižšou ﾐavrhovaﾐou Ieﾐou za dodaﾐie 
predmetu oHstarávaﾐia, v┞jadreﾐou v EUR. Pri ďalšíIh ﾐávrhoIh ﾐa plﾐeﾐie, uvedeﾐýIh v ostatﾐýIh 
poﾐukáIh uIhádzačov, sa počet prideľovaﾐýIh Hodov určí ﾐepriaﾏou úﾏerou. Bodové hodﾐoteﾐie pre 
každú ďalšiu ﾐavrhovaﾐú Ieﾐu za dodaﾐie predﾏetu oHstarávaﾐia ostatﾐýIh poﾐúk sa v┞počíta ako 
podiel ﾐajﾐižšej ﾐavrhovaﾐej Ieﾐ┞ za dodaﾐie predﾏetu oHstarávaﾐia platﾐej poﾐuk┞ a navrhovanej 

Ieﾐ┞ za dodaﾐie predﾏetu oHstarávaﾐia príslušﾐej v┞hodﾐoIovaﾐej poﾐuk┞, preﾐásoHeﾐý ﾏa┝iﾏálﾐ┞ﾏ 
počtoﾏ Hodov, ktoré sa prideľujú pre uvedeﾐé kritériuﾏ. 

[(cenamin  / cenanavrh) * (bodymax)] 

cenamin  – ﾐajﾐižšia ﾐavrhovaﾐá poﾐuková Ieﾐa za dodaﾐie predﾏetu oHstarávaﾐia platﾐej poﾐuk┞, v┞jadreﾐá v EUR, 
cenan avrh  – príslušﾐá posudzovaﾐá poﾐuková Ieﾐa za dodaﾐie predﾏetu oHstarávaﾐia, uvedeﾐá vo vyhodnocovanej 

poﾐuk┞, v┞jadreﾐá v EUR, 
bodymax  – ﾏa┝iﾏálﾐ┞ počet Hodov, prideľovaﾐý pre kritériuﾏ “ﾐajﾐižšia Ieﾐa“. 

 

Γ. Uplyﾐutie lehoty ﾐa predkladaﾐie poﾐúk a spﾚsoH predložeﾐia poﾐuky: 
 

a) dňa 5.10.2020 do 9. 00  hod., 

b) doručeﾐie poﾐuk┞ elektronicky na adrese uvedenej v Hode ヱ. tejto Výzv┞, 
poštou,   aleHo osoHﾐe ﾐa  poštovej adrese podľa Hodu ヱ. Výzv┞ 

c) v prípade predložeﾐia poﾐuk┞ poštou, aleHo osoHﾐe je potreHﾐé poﾐuku doručiť 
v zalepeﾐej oHálke ﾐa ktorej ﾏusí H┞ť uvedeﾐé: 
- ﾐázov a adresa verejﾐého oHstarávateľa, 
- oHIhodﾐé ﾏeﾐo a adresa uIhádzača, 
- „POLOPOD)EMNÉ  KONTAJNERY – BYTČA 3. EPAPA“ – NEOTVÁRAŤ 

- v poﾐuke je potreHﾐé uviesť e-ﾏailovú adresu uIhádzača. 
- Predpokladaﾐá hodﾐota zákazk┞: cca  29.100,00 € Hez DPH 

 

10. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa ﾐeposk┞tﾐe žiadeﾐ preddavok. Predﾏet 
zákazk┞ sa Hude fiﾐaﾐIovať forﾏou Hezhotovostﾐého platoHﾐého st┞ku v ﾏesačﾐoﾏ 
fakturačﾐoﾏ oHdoHí v lehote splatﾐosti faktúr 7  kaleﾐdárﾐ┞Ih dﾐí odo dňa jej doručeﾐia. 
 



11.Úspešﾐý uIhádzač Hude v┞zvaﾐý ﾐa rokovaﾐie k dodaﾐiu predﾏetu zákazk┞. V prípade, že 
ﾐepreukáže relevaﾐtﾐýﾏ spﾚsoHoﾏ splﾐeﾐie podﾏieﾐok podľa Hodu Α tejto výzv┞ aleHo 
odstúpi od svojej poﾐuk┞, ktorú predložil, Hude rokovaﾐie ukoﾐčeﾐé a pozvaﾐý ﾐa rokovaﾐie 
Hude ďalší uIhádzač ﾐasledujúIi v poradí úspešﾐosti. 
Ozﾐáﾏeﾐie o výsledku výzv┞ Hude uIhádzačoﾏ, ktorýIh poﾐuka Hola hodﾐoteﾐá, odoslaﾐé 
prostredﾐíItvoﾏ elektroﾐiIkej správ┞ ﾐa iIh e-ﾏailové adres┞. 
 

12. Ďalšie iﾐforﾏáIie: Verejﾐý oHstarávateľ si v┞hradzuje právo zrušiť v┞hláseﾐý postup 
verejﾐého oHstarávaﾐia v prípade, ak ﾐajvýhodﾐejšia poﾐuka Hude v┞ššia, ako výška  
fiﾐaﾐčﾐýIh prostriedkov pláﾐovaﾐýIh ﾐa zaHezpečeﾐie  predﾏetﾐej zákazk┞, ako aj v zmysle  

§ ヵΑ zák. č. ンヴン/ヲ015  Z. z. o verejﾐoﾏ oHstarávaﾐí a o zmene a doplﾐeﾐí ﾐiektorýIh zákoﾐov.  
 

Verejﾐý oHstarávateľ si vyhradzuje právo priﾏeraﾐe upraviť rozsah zákazky podľa výšky 
poskytﾐutýIh fiﾐaﾐčﾐýIh prostriedkov ﾐa predﾏet zákazky. 

 

Lehota dodaﾐia predﾏetu zákazky, ﾐajﾐeskﾚr do 2 mesiacov od podpisu kúpﾐej zﾏluvy. 

Súčasťou poﾐuky ﾏusí Hyť vyplﾐeﾐé a podpísaﾐé Čestﾐé vyhláseﾐie uIhádzača, podľa 
prílohy č. ヱ tejto Výzvy. 

 

ヱン. Predﾏet zákazky je fiﾐaﾐIovaﾐý z prostriedkov verejﾐého oHstarávateľa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav  Miﾐárčik 

     priﾏátor ﾏesta 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Príloha č. ヱ 

 
 

Čestﾐé v┞hláseﾐie uIhádzača vo verejﾐoﾏ oHstarávaﾐí 

OHIhodﾐé ﾏeﾐo, sídlo uIhádzača a IČO: 

 

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

V┞hlasujeﾏ, že ako uIhádzač v súťaži pri zadávaﾐí zákazk┞ s ﾐízkou hodﾐotou podľa  § ヱヱΑ 
zákoﾐa č. ンヴン/ヲヰヱヵ ). z. o verejﾐoﾏ oHstarávaﾐí v zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpisov,  na predmet: 

zákazk┞:  

„DODANIE  POLOPOD)EMNÝCH  KONTAJNEROV  NA  KOMUNÁLNY  ODPAD – 3. ETAPA“, 

ktorej Výzvu ﾐa predkladaﾐie poﾐúk zverejﾐilo Mesto Bytča, Náﾏestie Sloveﾐskej repuHliky 
č. ヱ/ヱ, ヰヱヴ ヰヱ Bytča, ako verejﾐý oHstarávateľ v Profile verejﾐého oHstarávateľ ﾐa stráﾐke 
www.bytca.sk, 

- súhlasíﾏ s podﾏieﾐkaﾏi určeﾐýﾏi verejﾐýﾏ oHstarávateľoﾏ v toﾏto verejﾐoﾏ 
oHstarávaﾐí a so zverejﾐeﾐíﾏ predložeﾐej poﾐuk┞ ﾐa profile verejﾐého  oHstarávateľa. 

 

 

 

 

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

 

 

 

Meﾐo oprávﾐeﾐej osoH┞ uIhádzača: ................................................................. . 
 

 

Podpis oprávﾐeﾐej osoH┞ uIhádzača: ............................................................... .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

PONUKA 

 

)ákazka: „DODANIE  POLOPOD)EMNÝCH  KONTAJNEROV  NA  KOMUNÁLNY  ODPAD 

                3. ETAPA“, 

Verejﾐý oHstarávateľ: Mesto Bytča 

Predkladá uIhádzač: 
OHIhodﾐé ﾏeﾐo uIhádzača  

 

Adresa, sídlo:  

 

IČO:  

 

IČ DPH SK: ふak uIhádzač ﾐie je 
platIoﾏ DPH, upozorﾐí ﾐa túto 
skutočﾐosťぶ 

 

Peňažﾐý ústav: 

 

 

IBAN: 

 

 

Meﾐo štatutárﾐeho 
zástupIu: 

 

Koﾐtaktﾐá osoHa, pre účely 
VO 

 

Kontakty: Štatutárﾐeho zástupIu uIhádzača: Koﾐtaktﾐej osoHy uIhádzača, pre 
účely VO 

Telefﾙﾐ ふﾏoHilﾐýぶ   

E-mail:   

 

NÁVRH UCHÁD)AČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

P. č. Názov položky rozpočtu 
Cena bez DPH v 

EUR 
DPH v EUR Celková Iena 

  SPOLU:    

1 Dodaﾐie polopodzeﾏﾐýIh koﾐtajﾐerov ﾐa KO – 3 . etapa    

 

 

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

 

 

...................................................... 
(titul, meno, priezvisko štatut. zástupcu uchádzača,  
alebo oprávnenej osoby k podpisu, funkcia a podpis) 

               Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka 



Príloha č. 3 

 

„Návrh“ 

 

 
Kúpﾐo predajﾐá zﾏluva 

uzatvoreﾐá podľa zákoﾐa  č. § ヴヰΓ a ﾐasl. -  OHIhodﾐého zákoﾐﾐíka SR v zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpisov. 

 

 

)ﾏluvﾐé straﾐy: 
 
KupujúIi:   Mesto B┞tča                    

Sídlo: Mestský úrad v B┞tči, Náﾏestie Sloveﾐskej repuHlik┞ č. ヱ/ヱ, ヰヱヴ ヰヱ B┞tča    

KoﾐajúIi: Iﾐg. Miroslav Miﾐárčik  - priﾏátor ﾏesta    

Baﾐkové spojeﾐie: PRIMA Baﾐka Slovensko, a. s.    

Číslo účtu: IBAN SK 5050600 0000 003 67648006    

IČO: 00 321 192     

IČ DPH: 2020626399    

Tel.: 041/507 39 24     

Fax: 041/507 39 12      

E-mail: aukcie@bytca.sk     

ふďalej leﾐ „kupujúIi“ v príslušﾐoﾏ graﾏatiIkoﾏ tvareぶ 
 

PredávajúIi:         

Sídlo:                  

Baﾐkové spojeﾐie:   

Číslo IBAN    

IČO:      

DIČ:    

Tel.:     

  

ふďalej leﾐ „predávajúIi“ v príslušﾐoﾏ graﾏatiIkoﾏ tvareぶ 
 
 

Čláﾐok I. 
 

VýIhodiskové podklady a údaje, určeﾐie právﾐeho predpisu 

 

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je Ieﾐová poﾐuka predložeﾐá v ráﾏIi zadávaﾐia zákazk┞ s ﾐízkou 
hodﾐotou podľa § ヱヱΑ zákoﾐa č. ンヴン/ヲヰヱヵ ). z. o verejﾐoﾏ oHstarávaﾐí  a o zmene a doplﾐeﾐí ﾐiektorýIh zákoﾐov 
v zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpisov, zo dňa ヵ.ヱヰ.ヲヰヲヰ. Poﾐuka predložeﾐá uIhádzačoﾏ tvorí ﾐeoddeliteľﾐú prílohu tejto 
zmluvy. 

ヲ. Jedﾐá sa o dodanie tovaru v ráﾏIi realizáIie projektu: „Dodaﾐie polopodzeﾏﾐýIh koﾐtajﾐerov ﾐa koﾏuﾐálﾐy 
odpad  - 3. etapa“, t. j. dodaﾐie polopodzeﾏﾐýIh koﾐtajﾐerov fiﾐaﾐIovaﾐého z rozpočtu verejﾐého 
oHstarávateľa. 
 

ン. Súčasťou predﾏetu zákazk┞ je  dodávka tovaru vrátaﾐe jeho doprav┞ ﾐa ﾏiesto plﾐeﾐia. Náklad┞ ﾐa dopravu 
a ďalšie ﾐáklad┞ spojeﾐé s dodávkou tovaru ﾏusia H┞ť a sú súčasťou kúpﾐej zﾏluv┞.  
 

ヴ. Táto zﾏluva sa podľa vﾚle zﾏluvﾐýIh stráﾐ uzatvára podľa ustaﾐoveﾐí zákoﾐa č. ヵヱン/ヱΓΓヱ )H. OHIhodﾐého 
zákoﾐﾐíka v zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpisov o zmluve o dielo. 

 

 

Čláﾐok II. 
Predmet plnenia zmluvy 

 

 



Hlavﾐé údaje predﾏetu plﾐeﾐia zﾏluvy: Predﾏet zákazky: Tovar - „Dodanie polopodzeﾏﾐých koﾐtajﾐerov ﾐa 
koﾏuﾐálﾐy odpad  - 3. etapa“. 
1. Predﾏetoﾏ plﾐeﾐia podľa tejto zﾏluv┞ je záväzok dodávateľa dodať pre oHjedﾐávateľa tovar a oHjedﾐávateľ sa 

zaväzuje zaplatiť dohodﾐutú cenu.  

 

 

2. Miesto dodania tovarov: Pozeﾏok par č. KNC 3020/7 v k. ú. Veľká B┞tča, Ul. Okružﾐá, podľa podkladov 
uvedeﾐýIh vo Výzve ﾐa predkladaﾐie poﾐúk. 

 

Čláﾐok III. 
Terﾏíﾐ dodaﾐia tovaru 

 

1. PredávajúIi sa zaväzuje dodať tovar v rozsahu stanovenom v čl. I. a II tejto )ﾏluv┞ v terﾏíﾐe ﾐajﾐeskﾚr do 1 

mesiaca od podpisu zmluvy. 

2. PredávajúIi svoj záväzok v zﾏ┞sle tejto )ﾏluv┞ splﾐí dodaﾐíﾏ tovaru podľa tejto )ﾏluv┞ a odovzdaﾐíﾏ ich 

odovzdaﾐíﾏ tovaru  kupujúIeﾏu.  

3. PredávajúIi a kupujúIi sú poviﾐﾐí Hez zH┞točﾐého odkladu, ﾐajﾐeskﾚr do troIh praIovﾐýIh dﾐí písoﾏﾐe 
iﾐforﾏovať druhú zﾏluvﾐú straﾐu podľa tejto )ﾏluv┞ o vzﾐiku akejkoľvek skutočﾐosti, ktorá H┞ akýﾏkoľvek 
spﾚsoHoﾏ zﾐeﾏožňovala, Hráﾐila aleHo sťažovala splﾐeﾐiu predﾏetu zﾏluv┞ spﾚsoHoﾏ za podﾏieﾐok podľa 
tejto zmluvy. 

4. Ak predávajúIi pripraví tovar, aleHo jeho časť ﾐa odovzdaﾐie pred dohodﾐutýﾏ terﾏíﾐoﾏ kupujúIi ﾏﾚže 
toto dielo prevziať aj v skoršoﾏ terﾏíﾐe. 

 

Čláﾐok IV. 
SpﾚsoH dodaﾐia tovaru 

 

1. PredávajúIi sa zaväzuje dodať kupujúIeﾏu tovar riadne a včas, podľa podﾏieﾐok dohodﾐutýIh v tejto zmluve, 

Hez vád v zodpovedajúIej kvalite.  
 

2. PredávajúIi sa zaväzuje dHať ﾐa pok┞ﾐ┞ kupujúIeho, udržiavať ﾐa ﾏieste dodaﾐia práI ふpraIoviskuぶ, výjazdoIh 
z ﾐeho, priľahlýIh IhodﾐíkoIh a preneIhaﾐýIh iﾐžiﾐiersk┞Ih sieťaIh poriadok a čistotu. 

 

 

Čláﾐok V. 
SpolupﾚsoHeﾐie zﾏluvﾐýIh stráﾐ 

 

1. Prípadﾐé zﾏeﾐ┞ teIhﾐiIkýIh podkladov počas plﾐeﾐia predﾏetu tejto zﾏluv┞ kupujúIi ozﾐáﾏi Hezodkladﾐe 
po iIh zisteﾐí predávajúIeﾏu a kupujúIi ich ﾐásledﾐe potvrdí. 

2. SpolupﾚsoHeﾐie zﾏluvﾐýIh stráﾐ je iIh podstatﾐou poviﾐﾐosťou, od splﾐeﾐia ktorej závisí splﾐeﾐie  predﾏetu  
tejto Zmluvy. 

3. PredávajúIi zaHezpečí ﾐa svoje ﾐáklad┞ dopravu a skladovanie ﾏateriálu a jeho presun zo skladu na miesto 

dodania tovaru. 

4. PredávajúIi sa zaväzuje odovzdať kupujúIeﾏu spolu s tovarom aj jedﾐo v┞hotoveﾐie origiﾐálov listíﾐ 
a dokladov potreHﾐýIh aleHo v┞žadovaﾐýIh pre užívaﾐie predﾏetu zﾏluv┞ kupujúIiﾏ . 

5. KupujúIi ﾐie je poviﾐﾐý tovar prevziať do odstráﾐeﾐia vád, ktoré H┞ samy osebe ani v spojeﾐí s iﾐýﾏi ﾐeHráﾐili 
plynuléﾏu a Hezpečﾐéﾏu užívaﾐí tovaru. 

6. Vadou sa rozuﾏie odIhýlka v kvalite, rozsahu a parametroch práI určeﾐýIh touto )ﾏluvou a všeoHeIﾐe 
záväzﾐýﾏi teIhﾐiIkýﾏi ﾐorﾏaﾏi a predpismi.  

 

Čláﾐok VI. 
Cena a platoHﾐé podmienky 

 

1. KupujúIi sa zaväzuje zaplatiť predávajúIeﾏu,  za dodanie tovaru, podľa čl. II tejto )ﾏluv┞ Ieﾐu v zﾏluvﾐýﾏi 
straﾐaﾏi dohodﾐutej výške podľa ustaﾐoveﾐí právﾐ┞Ih predpisov SR, ﾐajﾏä zákoﾐa NR SR č. ヱΒ/ヱΓΓヶ ). z. 

o IeﾐáIh v zﾐeﾐí ﾐeskoršíIh predpisov vo výške: 
 

P. č. Názov položky rozpočtu 
Cena bez DPH v 

EUR 
DPH v EUR Celková Iena 

  SPOLU:    

1 Dodaﾐie polopodzeﾏﾐýIh koﾐtajﾐerov ﾐa KO – 3 . etapa    



 

 

PodroHﾐá špeIifikáIia predﾏetu zákazky Ieﾐovej kalkuláIie je súčasťou zﾏluvy o dielo ako príloha. 
 

2. KupujúIi neposkytuje preddavok na plnenie predmetu tejto zmluvy. 

3. Rozsah plnenia predmetu tejto zmluvy a  Ieﾐa Hola staﾐoveﾐá ako úplﾐá Hez ﾏožﾐosti jej ﾐásledﾐej zﾏeﾐ┞ 
s výﾐiﾏkou, že táto zﾏeﾐa je v┞volaﾐá ﾐa základe zákoﾐa. 

4. V prípade zisteﾐia akýIhkoľvek skutočﾐostí, ktoré ﾐeHoli predvídateľﾐé v čase uzatvoreﾐia tejto zﾏluv┞, 
a ktoré H┞ ﾏali ﾏať vpl┞v ﾐa výšku Ieﾐ┞ podľa tohto čláﾐku, ozﾐáﾏi tieto skutočﾐosti predávajúIi kupujúIeﾏu 

bezodkladne. 

5. Zmluvﾐé straﾐ┞ sa dohodli, že Ieﾐu tovaru bude   kupujúIi predávajúIeﾏu  fakturovať po riadﾐoﾏ odovzdaﾐí 
tovaru. 

6. Splatﾐosť faktúr sa ﾏedzi zﾏluvﾐýﾏi straﾐaﾏi dohodla ﾐa 7 kaleﾐdárﾐyIh dﾐí, od doručeﾐia faktúr┞ 
oHjedﾐávateľovi, ktorá Hude oHsahovať všetk┞ ﾐáležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra ﾐeHude 
obsahovať všetk┞ ﾐáležitosti daňového dokladu, kupujúIi je oprávﾐeﾐý vrátiť ju ﾐa doplﾐeﾐie predávajúIeﾏu. 

V takoﾏto prípade sa preruší pl┞ﾐutie lehot┞ splatﾐosti a ﾐová lehota splatﾐosti začﾐe pl┞ﾐúť doručeﾐíﾏ 
faktúr┞ kupujúIeﾏu. 

7. Daň z pridanej hodnoty je k cene za práIe v zﾏ┞sle tejto )ﾏluv┞ účtovaﾐá v súlade so všeoHeIﾐe záväzﾐýﾏi 
a Ieﾐovýﾏi predpisﾏi SR platﾐýﾏi ku dňu v┞staveﾐia faktúr┞. 

8. Kúpﾐa Ieﾐa podľa tohto čláﾐku ﾐezahŕňa zﾏeﾐ┞ rozsahu práI a dodávok, ktoré predávajúIi uskutočﾐí ﾐa 
základe písoﾏﾐej požiadavk┞ oHjedﾐávateľa, a ktorýIh oIeﾐeﾐie Hude tvoriť oHsah saﾏostatﾐého písoﾏﾐého 
dodatku k tejto Zmluve.  

 

Čláﾐok VII. 
V┞ššia ﾏoI 

 

1. Pre účel┞ tejto )ﾏluv┞ sa za v┞ššiu ﾏoI považujú prípad┞, ktoré ﾐie sú závislé, aﾐi iIh ﾐeﾏﾚžu ovpl┞vﾐiť 
zﾏluvﾐé straﾐ┞, ﾐapr. vojﾐa, ﾏoHilizáIia, povstaﾐie, živelﾐé pohroﾏ┞, atď. 

2. Ak sa splﾐeﾐie tejto )ﾏluv┞ staﾐe ﾐeﾏožﾐýﾏ do ン0 dﾐí od v┞sk┞tﾐutia sa v┞ššej ﾏoIi, straﾐa, ktorá sa Hude 
IhIieť odvolať ﾐa v┞ššiu ﾏoI, požiada druhú straﾐu o úpravu )ﾏluv┞ vo vzťahu k predmetu, cene a času 
plﾐeﾐia. Ak ﾐedﾚjde k dohode, ﾏá straﾐa, ktorá sa odvolala ﾐa v┞ššiu ﾏoI právo odstúpiť od )ﾏluv┞. Účiﾐk┞ 
odstúpeﾐia v takomto prípade ﾐastaﾐú po ヱヵ-tiIh dňoIh od doručeﾐia ozﾐáﾏeﾐia. 

 

Čláﾐok VIII. 

)ﾏluvﾐé pokuty o dﾚsledky oﾏeškaﾐia 

 

1. V prípade, ak zhotoviteľ ﾐedodrží terﾏíﾐ dodaﾐia práI, ﾏﾚže kupujúIi uplatﾐiť zﾏluvﾐú pokutu vo výške 
0,05 % z kúpﾐej Ieﾐ┞ za každý deň oﾏeškaﾐia. 

2. V prípade oﾏeškaﾐia kupujúIi zaplatiť fakturovaﾐú Ieﾐu diela, ﾏá predávajúIi právo účtovať úrok┞ 
z oﾏeškaﾐia v súlade s príslušﾐýﾏi ustaﾐoveﾐiaﾏi OHIhodﾐého zákoﾐﾐíka SR. 

 

Čláﾐok IX. 
)odpovedﾐosť za vad┞, záruk┞ 

 

1. PredávajúIi zodpovedá za to, že tovar bol dodaﾐý podľa tejto zﾏluv┞, a je  kompletný,  kvalitﾐý požadovaﾐej  
kvalite, ﾏﾐožstve  a zodpovedá teIhﾐiIkýﾏ ﾐorﾏáﾏ, právﾐ┞ﾏ predpisoﾏ a podﾏieﾐkaﾏ v┞plývajúIiﾏ z 
tejto zmluvy. 

- )áručﾐá doHa ﾐa dodaﾐé tovar┞ je ヱヰ rokov ﾐa pevﾐé časti koﾐtajﾐera 

- 2 roky na poh┞Hlivé časti koﾐtajﾐera ふveko vhadzovaIieho otvoruぶ a začíﾐa pl┞ﾐúť dňoﾏ dodaﾐia práI 
kupujúIeﾏu. 

2. PredávajúIi zodpovedá za vad┞, ktoré ﾏá tovar v čase jeho odovzdaﾐia kupujúIeﾏu. )a vad┞, ktoré sa 
oHjavili po dodaﾐí zodpovedá zhotoviteľ. )hotoviteľ ﾐezodpovedá za vad┞, ktoré Holi spﾚsoHeﾐé Iudzíﾏi - 
ﾏeIhaﾐiIkýﾏi vpl┞vﾏi. 

3. Prípadﾐú reklaﾏáIiu vad┞ plﾐeﾐia predﾏetu tejto zﾏluv┞ je kupujúIi poviﾐﾐý v písoﾏﾐej forﾏe ふfa┝, eﾏail, 
poštaぶ uplatﾐiť po zisteﾐí vad┞, s ozﾐačeﾐíﾏ vad┞ práI a spﾚsoHoﾏ ako sa vada prejavuje. 



4. PredávajúIi začﾐe s odstraňovaﾐíﾏ vád predﾏetu tejto zﾏluv┞ do troch praIovﾐýIh dﾐí od uplatnenia 

písoﾏﾐej reklaﾏáIie kupujúIeho v prieHehu záručﾐej doH┞. 
5. V prípade oprávﾐeﾐej reklaﾏáIie ﾏá právo kupujúIi požadovať a predávajúIi poviﾐﾐosť vadu odstráﾐiť 

ﾐajﾏä Hezplatﾐou opravou.  
6. Počas doH┞ od ﾐahláseﾐia oprávﾐeﾐej reklaﾏáIie až po odstráﾐeﾐie vad┞ ﾐepl┞ﾐie záručﾐá doHa. 
7. V prípade reklaﾏáIie, ﾐa odstráﾐeﾐie ktorej ﾐie je ﾏožﾐé ﾐastúpiť a odstráﾐiť ju v prieHehu ン praIovﾐýIh 

dﾐí, oHjedﾐávateľ a zhotoviteľ sa písoﾏﾐe dohodﾐú ﾐa spﾚsoHe, terﾏíﾐe a rozsahu odstráﾐeﾐia závad┞ 
ﾐajﾐeskﾚr do ヲヴ hodíﾐ od ozﾐáﾏeﾐia reklaﾏáIie . Ak ﾐedﾚjde k dohode a reklaﾏovaﾐá vada ﾐie je 
odstráﾐeﾐá v lehote podľa Hodu ヵ tohto čláﾐku je oprávﾐeﾐý kupujúIi ﾐa ﾐáklad┞ predávajúIeho zaHezpečiť 
opravu u tretieho suHjektu so zaIhovaﾐíﾏ všetkýIh záručﾐýIh práv a garaﾐIií pri zásahu tohto suHjektu do 
dodaﾐého práI; týﾏto ustaﾐoveﾐíﾏ ﾐie je dotkﾐuté právo oHjedﾐávateľa podľa čl. VIII. Hodu ン tejto zﾏluv┞. 

 

Čláﾐok X. 
 

)ákladﾐé podﾏieﾐky dodaﾐia tovaru 

 

1. Pri plﾐeﾐí predﾏetu tejto zﾏluv┞ Hude zhotoviteľ dodržiavať všeoHeIﾐé záväzﾐé predpis┞, teIhﾐiIké ﾐorﾏ┞, 
dojednania tejto zmluvy a Hude sa riadiť zadávajúIiﾏi podkladmi oHjedﾐávateľa odovzdaﾐýﾏi v súlade  
s touto Zmluvou. 

 

Čláﾐok XI. 
)áverečﾐé ustaﾐoveﾐia 

 

1. Pokiaľ ﾐeHolo v tejto )ﾏluve dojedﾐaﾐé iﾐak, riadia sa práva a poviﾐﾐosti zﾏluvﾐýIh stráﾐ, ako aj právﾐe 
poﾏer┞ z ﾐej v┞plývajúIe, vzﾐikajúIe a súvisiaIe OHIhodﾐýﾏ zákoﾐﾐíkoﾏ. 

2. )ﾏeﾐ┞ a doplﾐk┞ v tejto )ﾏluve je ﾏožﾐé previesť leﾐ písoﾏﾐou dohodou zﾏluvﾐýIh stráﾐ forﾏou 
dodatkov k tejto Zmluve.  

3. )ﾏluvu je ﾏožﾐé zrušiť leﾐ po vzájoﾏﾐej dohode zﾏluvﾐýIh stráﾐ v písoﾏﾐej forﾏe.  
4. )ﾏluvﾐé straﾐ┞ v┞hlasujú, že pri plﾐeﾐí záväzkov v┞plývajúIiIh z tejto )ﾏluv┞ Hudú vzájoﾏﾐe spolupraIovať 

a Hudú si ﾐavzájoﾏ posk┞tovať všetku potreHﾐú súčiﾐﾐosť. )ﾏluvﾐé straﾐ┞ sa dohodli, že všetk┞ spor┞ sú 
poviﾐﾐé riešiť vzájoﾏﾐýﾏi jedﾐaﾐiaﾏi pred uplatňovaﾐíﾏ si ﾐárokov v súdﾐoﾏ koﾐaﾐí. 

5. )ﾏluvﾐé straﾐ┞ v┞hlasujú, že sú plﾐe spﾚsoHilé a oprávﾐeﾐé túto )ﾏluvu uzatvoriť a zﾏluvﾐá voľﾐosť ﾐie je 
ﾐičíﾏ oHﾏedzeﾐá. )ﾏluvﾐé straﾐ┞ v┞hlasujú, že si túto )ﾏluvu prečítali, ﾐavzájoﾏ v┞svetlili, plﾐe jej 
porozumeli, a ﾐa zﾐak súhlasu s jej oHsahoﾏ ju vlastﾐoručﾐe podpísali. 

6. Táto zﾏluva ﾐadoHúda platﾐosť a účiﾐﾐosť dňoﾏ jej podpisu zﾏluvﾐýﾏi straﾐaﾏi. 
7. )ﾏluva je v┞hotoveﾐá v 4  rovnopisoch. 

 

 

V B┞tči, dňa:         V :                        

 

 

 
OHjedﾐávateľ:                                                       )hotoviteľ : 
 

 

 

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

meno, priezvisko, titul     meno, priezvisko, titul 

zástupIa štatutárﾐeho orgáﾐu    zástupIa štatutárﾐ┞ orgáﾐ 

 

 

 

 

 

 

 


