Zákazka s nízkou hodnotou - Obec Kováčovce, č. 52, 991 06 Kováčovce
Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Výzva na predkladanie cenových ponúk
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
1.Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Obec Kováčovce
So sídlom : č. 52, 991 06 Kováčovce
Zastúpená : Jozefom Filipom – starostom obce
IČO :
00319414
DIČ:
2021243180
Email: kovacovce@gonet.sk
Kontaktná osoba na prevzatie ponúk a miesto predloženia ponúk
Miloslav Bobík - gestor vo
Telefón: 0903618417
Email: miloslavbobik@gmail.com
Adresa: Miloslav Bobík, Písecká 745/9, 990 01 Veľký Krtíš
2. Názov predmetu obstarávania: Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb -– úžitkový dodávkový automobil
3. Slovník spoločného obstarávania (CPV): 34115200 – 8 Motorové vozidlá na prepravu menej než 10 osôb
4. Opis predmetu obstarávania: Predmetom zákazky je obstaranie úžitkového dodávkového vozidla na
prepravu 7 osôb a prepravu tovaru s prívesným zariadením . Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1
5. Cena:
Cena tovaru musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:
 ako cena celkom bez DPH,
 výška a sadzba DPH a
 cena celkom vrátane DPH.
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 23 739 EUR bez DPH
7. Rozdelenie predmetu: NIE
8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE
9 Lehota dodania tovaru je 150 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom nadobudne táto
zmluva účinnosť.
10. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020
11.Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
 Súťažné podklady (ďalej SP) sú súčasťou tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky.
 Výzva na predkladanie cenových ponúk bude dostupná na webovej adrese obce a to
www.kovacovce.ocu.sk
 SP budú zaslané záujemcom aj na základe ich písomnej žiadosti. Žiadosť o SP záujemca zašle v
elektronickej podobe na kontaktnú adresu: miloslavbobik@gmail.comvo formáte PDF.

SP sa poskytnú výhradne elektronicky prostredníctvom e-mailu vo formáte PDF, nebudú sa poskytovať
v listinnej podobe. Verejný obstarávateľ bude vyžadovať potvrdenie o doručení SP záujemcovi.
 SP sa budú poskytovať bez úhrady
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12. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky:
 lehota na predkladanie ponúk je najneskôr: 5.6.2020 do 16.00 hod.
 Ponuku je možné doručiť poštou alebo osobne v stanovenej lehote na predkladanie ponúk na adresu:
Miloslav Bobík, Písecká 745/9, 990 01 Veľký Krtíš.
V prípade doručenia poštou dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť
ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená.
Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po
uplynutí lehoty na podávanie ponúk,
 Pri osobnom doručení bude uchádzačovi vydané potvrdenie o prevzatí ponuky. Osobne je možné
ponuku predložiť v pracovné dni od 9,00 hod. do 12,00 hod.
 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená
nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania Obec Kováčovce – dodávka, ako aj
obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.
13. Podmienky účasti uchádzačov:
13.1 Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e), nesmie
mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. f) a nesmie u neho existovať dôvod
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6, písm. f) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní /ďalej ZVO/:
13.1.1 Uchádzač preukazuje oprávnenosť podmienky dodávať tovar podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO alebo
ekvivalentnými dokladmi.
- Uchádzač predloží fotokópiu – doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom tejto
zákazky /FO – ŽL a PO – Výpis OR/ alebo predloží fotokópiu dokladu podľa § 152 ZVO –
zápis v zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie.
13.1.2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky, že nemá uložený zákaz vo verejnom obstarávaní podľa §
32 ods. 2 písm. f) ZVO čestným vyhlásením
- Uchádzač predloží čestné vyhlásenie – vzor Príloha č. 6
13.1.3. Uchádzač preukazuje splnenie podmienky, že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. f) ZVO čestným vyhlásením .
- Uchádzač predloží čestné vyhlásenie /existencia konfliktu záujmu/ – vzor Príloha č. 7
Uchádzač ďalej v ponuke predloží:
13.2. Technická špecifikácia tovaru: je uvedená v Prílohe č. 1 - túto požadujeme vyplniť podľa pokynov a
a predložiť. Zároveň požadujme s dodaním tovaru doložiť všetky doklady súvisiace dodaním
a to: návody na obsluhu a platný technický preukaz.
13.3. Požadujeme predložiť opis predmetu zákazky, prospektový materiál alebo fotografie v dostatočnom
rozlíšení
13.4. Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 2
13.5. Podpísaná zmluva: Príloha č. 3 – uchádzač doplní svoje identifikačné údaje a cenu predmetu
zákazky.
13.6. Identifikačné údaje – Príloha č. 4
13.7. Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č.5
Uchádzač predloží ponuku v jednom listinnom originály a predloží 1 CD nosič na ktorom bude ponuka nahratá
vo formáte PDF totožná s listovým originálom.
13. Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v eur s DPH
14. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov Európsky fond
regionálneho rozvoja, Integrovaný regionálny operačný program (IROP), Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj
vedený komunitou, Investičná priorita: 5.1. Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného
komunitou Špecifický cieľ: 5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami
a ich zázemím vo verejných službách a verejných infraštruktúrach, kód výzvy IROP-CLLD-Q108-512-004,
Príspevok na financovanie projektov v rámci tejto výzvy (vyjadrený ako percento z celkových oprávnených
výdavkov) je poskytovaný maximálne vo výške 95 %. Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5 %.

15. Typ zmluvy : Kúpna zmluva - Príloha č. 3
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16. Osoba určená pre styk so záujemcami alebo uchádzačmi a poverená osoba k realizácii VO
 Miloslav Bobík, email. miloslavbobik@gmail.com, tel. 0903618417,
 Pracovná doba: pracovné dni od 09.00 hod. do 12.00 hod.
17. Doplňujúce informácie:
1) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote
do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi
oznámi v lehote10 pracovných dní, že jeho ponuku neprijal.
2) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti
a ponúkol najnižšiu cenu.
3) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade ak:
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve;
 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
 ponuka víťazného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
 nebude predložená ani jedna ponuka.
4) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak zmluvné
podmienky uvedené v návrhu záväzných zmluvných podmienok predložených uchádzačom budú
v rozpore s výzvou na predkladanie cenových ponúk, prostredníctvom ktorej bol postup verejného
obstarávania vyhlásený a ak sa budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam a budú
znevýhodňovať verejného obstarávateľa.
6) Do návrhu zmluvy nesmú byť zapracované zmeny, ktoré by boli v rozpore s Výzvou na predkladanie
cenových ponúk, menili by rovnováhu zmluvných povinností v neprospech verejného obstarávateľa,
zvyšovali by mieru povinností v neprospech verejného obstarávateľa, zvyšovali cenu plnenia či mali iný
podstatný vplyv na jej obsah. Pokiaľ uchádzač takéto zmeny v návrhu zmluvy v ponuke uskutoční,
môže byť jeho návrh posúdený verejným obstarávateľom ako nezodpovedajúci požiadavkám verejného
obstarávateľa na predmet zákazky.
Nepripúšťajú sa žiadne sankcie za porušenie zmluvných povinností verejného obstarávateľa, okrem
tých, ktoré sa nachádzajú v priloženom návrhu zmluvy!
7) Predmet zmluvy je spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku, preto je
dodávateľ povinný umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonať vecnú kontrolu
a
kontrolu dokumentov v súvislosti s realizáciou projektu vo vzťahu k predmetu obstarávaní počas
trvania realizácie projektu a po dobu určenú riadiacim orgánom aj po skončení realizácie projektu.
8) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
- zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
- preukázateľné schválenie postupu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného
príspevku (IROP).
V Kováčovciach, dňa: 27.5.2020
...........................................
Jozef Filip
Starosta obce
Prílohy k Výzve na predkladanie cenových ponúk:
- Technická špecifikácia tovaru: Príloha č. 1
- Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 2
- Kúpna zmluva: Príloha č. 3
- Identifikačné údaje – Príloha č. 4
- Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č.5
- Čestné vyhlásenie - Príloha č. 7
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Príloha č. 1
Technická špecifikácia
Predmet zákazky je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých
parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ tovaru, alebo tovar konkrétneho výrobcu,
verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto tovar ekvivalentným tovarom alebo ekvivalentom
technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný tovar alebo ekvivalentné technické riešenie bude
spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na
ktoré sú uvedené zariadenia určené.

Uchádzač predloží opis predmetu zákazky, prospektový materiál alebo fotografie
v dostatočnom rozlíšení

Predmetom dodávky môže byť iba nový, nepoužitý tovar najvyššej akosti.
Súčasťou predmetu zákazky je aj:
 doprava na miesto dodania,
 dodanie návodov na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku
 platný technický preukaz pre premávku vozidla na pozemných komunikáciách v SR

Požadovaná technická špecifikácia strojov
Minimálne požiadavky

Ponuka uchádzača A/N
Ponúknutá hodnota *

1. Povinné parametre:
Počet prepravovaných osôb - 7 /sedem/
Výkon min. 125 kW *
Celková hmotnosť vozidla do 3500 kg*
Ťažné zariadenie
Hmotnosť brzdného prívesu min. 2400 kg*
Objem motora min. 2200 cm3 *
Pneumatiky 16 °
Záruka minimálne 24 mesiacov
2. sklápacia plocha
Trojstranný sklápač
Dĺžka ložnej plochy min. 2800 mm*
Šírka ložnej plochy min. 1900 mm*
3. Ostatné vítané parametre
Emisná norma EURO 6
Prevodovka 6 stupňová
Rádio
Cena bez DPH:
Uveďte typ zariadenia:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------Dátum, meno a priezvisko uchádzača, podpis a pečiatka

Pokyny pre spracovanie ponuky:
Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a v ponuke uvedie, že nie je platiteľ DPH
Ponuka uchádzača A/N - v ponuke uvedie A - áno, N - nie
Ponúknutá hodnota * - v ponuke uvedie presnú hodnotu
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Príloha č. 2

Návrh na plnenie kritérií
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
Konateľ spoločnosti:
IČO:
Názov predmetu
obstarávania:

Celková cena diela
bez DPH:
v súlade s technickou
špecifikáciou

DPH:

Celková cena diela
s DPH:
v súlade s technickou špecifikáciou

1 ks
Úžitkový dodávkový automobil

Dátum: .................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)

Podpis: ...........................................
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Príloha č. 3
Kúpna zmluva č.
uzavretá podľa ust.§ 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej iba „zmluva“)
na kúpu tovaru:
„Ná ku p vo z id ie l sp o lo č n ej d o p r a vy osôb – ú ž itk ov ý d od áv ko vý au to m o b i l “
( ď a le j ib a „Zm lu va “ )
medzi zmluvnými stranami:
KUPUJÚCI:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Obec Kováčovce
č. 52, 991 06 Kováčovce
Jozef Filip – starosta obce
801 obec
00319414
2021243180
-

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu :
SK64 5600 0000 0060 4785 6001
Telefón/ fax :
+421 47 4871294, 0905871144
Email:
kovacovce@gonet.sk
Oprávnení konať vo
veciach zmluvy:
Jozef Filip – starosta obce
(ďalej iba „kupujúci“ na strane jednej)
a
PREDÁVAJÚCI:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón/fax:
Email:
Oprávnení konať
vo veciach zmluvy:
(ďalej len „predávajúci“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)
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Preambula
Táto zmluva je uzavretá na základe verejného obstarávania, ktoré uskutočnil objednávateľ, ako
zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO na predmet zákazky, kúpa tovaru:
voz id ie l sp o lo čn ej d o p r av y o sô b –ú ž itko v ý d od á vko v ý au tom ob i l “.(ďalej iba
obstarávanie“).

výsledok
doplnení
„N áku p
„verejné

Čl . I
Predmet zmluvy, Miesto a čas plnenia predmetu Zmluvy
1. Predávajúci je povinný podľa podmienok dohodnutým v Zmluve dodať Kupujúcemu Tovar, ktorým je
Náku p vo z id ie l sp o lo č n ej d o p r a v y osôb – ú ž itk ov ý d od á vko v ý au to m o b i l v kvalitatívnom
a technickom vyhotovení, s výbavou a s príslušenstvom podľa Technickej špecifikácie predmetu zmluvy
v Prílohe č. 1 k Zmluve (ďalej spolu iba „Tovar“) a podľa ods. 2 a 3 článku I Zmluvy a previesť na
Kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru.
2. Dodaný Tovar musí byť zdravotne neškodný a musí vyhovovať všetkým európskym a slovenským
technickým normám a požiadavkám. Súčasťou dodávky Tovaru musí byť aj dodanie dokladov v slovenskom,
resp. českom jazyku vzťahujúcich sa na dodávaný tovar, ak sú nevyhnutné na jeho užívanie - manuál a
ďalšie doklady (napr.: sada príručiek a technologických postupov, preberací protokol, protokol o zaškolení,
katalóg náhradných dielov a pod.) potrebné pre prevádzku zariadenia podľa všeobecne platných predpisov
a noriem, platných v čase dodania tovaru.
3. Súčasťou Tovaru musí byť výbava podľa technickej špecifikácie v súťažných podkladoch VO, zabezpečenie
servisných podmienok
4. Servisné podmienky:
a/ zabezpečenie odborného záručného servisu do 24 hodín od nahlásenia
b/ Predpredajný servis je povinný zabezpečiť Predávajúci na vlastné náklady vo svojich servisných
strediskách.
c/ Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť dodávku originálnych náhradných dielov, príslušenstva a ostatných
komponentov základnej a doplnkovej výbavy najmenej po dobu. 24 mesiacov.
5. Miestom dodania Tovaru je sídlo Kupujúceho.
6. Predávajúci je povinný dodať Tovar Kupujúcemu v dohodnutej lehote, a to do 150 pracovných dní odo dňa
nasledujúceho po dni, v ktorom nadobudne táto zmluva účinnosť.
7. Kupujúci je povinný riadne a včas dodaný Tovar prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve do svojho
výlučného vlastníctva a zaplatiť Kúpnu cenu za podmienok dohodnutých v článku II Zmluvy.
8. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Tovaru po riadnom uhradení Kúpnej ceny Tovaru. Nebezpečenstvo
vzniku škody na Tovare ( poškodenie, strata, zničenie ) prechádza na Kupujúceho po protokolárnom
odovzdaní a prevzatí Tovaru.

Čl. II
Kúpna cena
1. Kúpna cena za Tovar je dohodnutá a stanovená na základe cenovej ponuky predávajúceho ako
uchádzača vo verejnom obstarávaní). Cena Tovaru sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej
doby trvania Zmluvy. Cena Tovaru je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov za Tovar vrátane všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov.
Kúpna cena predstavuje celkom sumu:
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Cena bez DPH

Eur
Eur

Cena s DPH

Eur

DPH 20 %

(slovom: ......................Eur, ......./100 ) s DPH.
2. Kúpnou cenou sa rozumie cena Tovaru vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného
zabezpečenia služieb spojených s dodávkou Tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia uvedeného v čl. I.
ods. 5 tejto Zmluvy a vrátane nákladov na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou
Tovaru, náklady odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu, vrátane
vykonania predpredajného servisu a vrátane nákladov na materiál, dopravu a práce mechanika na prvú
servisnú prehliadku.
3. Preddavky na predmet kúpy kupujúci neposkytuje vôbec.
4. Predávajúci vyhlasuje a potvrdzuje, že cenová ponuka ním predložená vo verejnom obstarávaní a teda
Kúpna cena je úplná, maximálna a záväzná, že v Kúpnej cene sú predávajúcim zahrnuté všetky do úvahy
prichádzajúce náklady predávajúceho vynaložené pri dodaní Tovaru odo dňa podpisu Zmluvy až do doby
odovzdania Tovaru ako celku kupujúcemu.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že Predávajúci získal od Kupujúceho
všetky informácie a v ponúknutej Kúpnej cene ich zohľadnil. Predávajúci sa nemôže dovolávať zvýšenia
Kúpnej ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.
6. Podkladom pre úhradu Kúpnej ceny bude jedna faktúra vystavená Predávajúcim až po riadnom prevzatí
Tovaru kupujúcim. Na účely fakturácie sa za deň prevzatia Tovaru kupujúcim považuje deň podpísania
Protokolu o odovzdaní a prevzatí Tovaru oprávnenou osobou Kupujúceho.
7. Splatnosť faktúry je 60 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne Kupujúceho.
8. Zmluvné strany vzájomne dohodli nasledovné podmienky fakturácie:



platba bude Kupujúcim vykonaná iba za skutočne dodané množstvo Tovaru, odsúhlasené
Kupujúcim v Preberacom protokole, výlučne bezhotovostne na bankový účet
Predávajúceho uvedený v záhlaví Zmluvy,
neoddeliteľnou súčasťou faktúry sú: Protokoly o odovzdaní a prevzatí Tovaru, potvrdené
poverenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

9. Ak faktúra bude vystavená


bez predloženia dokladov, ktoré Zmluvné strany označili za neoddeliteľnú súčasť faktúry,
alebo
 v sume nad rámec Predávajúcim predloženej Kúpnej ceny vo verejnom obstarávaní, alebo
 nad rámec skutočného rozsahu dodávky Tovaru, alebo ak
 faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
platí vo všetkých uvedených prípadoch, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, Kupujúci nie je v omeškaní
s úhradou Kúpnej ceny a je oprávnený vrátiť faktúru Predávajúcemu na doplnenie alebo prepracovanie
v lehote do 15 /pätnásť/ pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 60-dňová
lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej faktúry spĺňajúcej všetky kritériá podľa tohto článku
Zmluvy.
10. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet Predávajúceho.
11. Predávajúci je v prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry, oprávnený účtovať Kupujúcemu úroky
omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Predávajúceho dodať Tovar riadne (v
požadovanom druhu, množstve, kvalite a s vlastnosťami vymienenými Kupujúcim), alebo včas (v lehote
podľa ods. 6 článku I Zmluvy), má Kupujúci právo na zmluvnú pokutu dohodnutú vo výške 0,5 % z Kúpnej
ceny bez DPH uvedenej v ods. 1 článku II Zmluvy za každé jednotlivé porušenie povinnosti Predávajúceho
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zvlášť a za každý aj začatý deň omeškania s dodaním Tovaru riadne alebo včas. Každá zmluvná pokuta je
splatná v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Kupujúceho na zaplatenie zmluvnej
pokuty spolu s faktúrou na zaplatenie zmluvnej pokuty. Predávajúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu na
účet Kupujúceho.
13. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na
charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti Predávajúceho dodať Tovar riadne
alebo dodať Tovar včas a tiež vzhľadom na celkovú výšku Kúpnej ceny.
14. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Kupujúceho na odstúpenie od
Zmluvy, zákonný úrok z omeškania ani na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
Predávajúcim nezbavuje Predávajúceho povinnosti dodať Tovar alebo jeho časť.
Čl. III
Dodacie podmienky, Odovzdanie a prevzatie Tovaru
1.
2.

3.

Predávajúci je povinný dodať Tovar na miesto dodania a v lehote podľa bodu 5. a 6. Čl. I. Zmluvy.
O dodávke Tovaru spíše Predávajúci Protokol o odovzdaní a prevzatí Tovaru. Za deň dodania Tovaru sa
považuje deň uvedený v Protokole ako deň podpisu Kupujúceho - osoby poverenej Kupujúcim za
Kupujúceho Tovar prevziať.
Predávajúci je povinný o pripravenosti Tovaru k odovzdaniu a prevzatiu vyrozumieť osobu poverenú
Kupujúcim (listom alebo mailom), ktorou pre účely Zmluvy je:
Meno a Priezvisko: Jozef Filip
Tel.: +421 47 4871294
Email: kovacovce@gonet.sk
najneskôr 3 pracovné dni vopred.

4.

Protokol musí obsahovať presný opis a označenie Tovaru spolu výbavou a príslušenstvom a prílohou
Protokolu musia byť všetky Dokumenty podľa požiadaviek Zmluvy vzťahujúce sa k dodávanému Tovaru.

5.

Objednávateľ prevezme Tovar ak Tovar zodpovedá vlastnostiam vymieneným Kupujúcim v Zmluve,
kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Tovar v Zmluve a tieto vlastnosti a požiadavky
sú Predávajúcim preukázané Dokumentáciou požadovanou v zmysle Zmluvy. Podpisom osoby poverenej
Kupujúcim na Protokole sa považuje Tovar za odovzdaný a prevzatý.

6.

Pred podpisom Protokolu je Predávajúci povinný umožniť Kupujúcemu dôkladnú prehliadku Tovaru resp.
každej jeho odovzdávanej časti, za účelom verifikovania, že Tovar je Kupujúcemu dodávaný
v požadovanom
množstve, v bezchybnom technickom a právnom stave, v kvalite (s výbavou
a príslušenstvom) podľa požiadaviek Kupujúceho.

7.

Predávajúci je povinný pred podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí Tovaru s odbornou starostlivosťou
vykonať alebo zabezpečiť kvalifikované vykonanie predpredajného servisu a pri odovzdávaní Tovaru, je
povinný predviesť alebo zabezpečiť predvedenie funkčnosti dodávaného Tovaru kvalifikovanou osobou,
inak má Kupujúci právo dodávaný Tovar odmietnuť prevziať. Odmietnutím Kupujúceho prevziať dodávaný
Tovar podľa ods. 2 tohto článku Zmluvy nie je Kupujúci v omeškaní s prevzatím Tovaru.
Čl. IV
Zodpovednosť Predávajúceho a Záruka za akosť

1.

Predávajúci sa zaväzuje, že dodá Tovar v druhu, množstve, akosti a v kvalitatívnom prevedení podľa
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v zmysle záväzných predpisov SR a EÚ. Predávajúci zodpovedá
za to, že Tovar je vyrobený a dodaný v kvalite podľa požiadaviek článku I Zmluvy a že tieto vlastnosti

Zákazka s nízkou hodnotou - Obec Kováčovce, č. 52, 991 06 Kováčovce
Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
a kvality bude mať i počas plynutia záručnej doby.
2.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar alebo ktorákoľvek jeho časť v čase jeho riadneho
odovzdania a prevzatia Kupujúcim ( keď prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na Kupujúceho ) aj
keď sa vada stane zjavnou neskôr. Povinnosti Predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť Tovaru tým
nie sú dotknuté. Predávajúci zároveň zodpovedá za akékoľvek vady, ktoré vzniknú po prechode
nebezpečenstva škody na Tovare na Kupujúceho, ak boli spôsobené porušením povinnosti Predávajúceho.

3.

Na dodávaný Tovar spolu s príslušenstvom a výbavou poskytuje Predávajúci záruku za akosť v dĺžke
minimálne 24 mesiacov.

4.

Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim (od dátumu podpisu Protokolu o odovzdaní
a prevzatí Tovaru poverenej osoby objednávateľom ). Pre nároky z vád Tovaru sa použijú ust. § 436a nasl.
Obchodného zákonníka.

5.

Počas záručnej doby má Kupujúci právo požadovať a Predávajúci povinnosť okrem iného bezodplatne
odstrániť vady Tovaru, dodať náhradný Tovar za vadný Tovar alebo požadovať zľavu z Kúpnej ceny.

6.

Oznámenie vád (reklamácia) musí byť u Predávajúceho vykonané písomne, pričom vada musí byť
dostatočne a zrozumiteľne špecifikovaná a Kupujúci v Oznámení zároveň uvedie voľbu medzi nárokmi
podľa § 436 ods. 1 písm. a/ až d/ Obch. zák. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia vady až do jej
odstránenia. Predávajúci je povinný začať s odstraňovaním riadne uplatnenej vady na vlastné náklady bez
zbytočného odkladu od ich oznámenia a reklamáciu je povinný vybaviť v lehote do 30 dní odo dňa
oznámenia vád ( reklamácie ).

7.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak Predávajúci neodstráni vady Tovaru alebo nedodá chýbajúce časti Tovaru
vôbec alebo v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie, Predávajúci zaplatí Kupujúcemu
jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 25 % z Kúpnej ceny reklamovaného Tovaru bez DPH uvedenej
v ods. 1 článku II Zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia
výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktúrou. Zmluvné strany sa dohodli, že
Kupujúci je oprávnený zadať odstránenie vady Tovaru tretej osobe, pričom všetky náklady súvisiace
s odstránením vady treťou osobou je povinný znášať Predávajúci alebo je oprávnený požadovať výmenu
vadného Tovaru za nový Tovar.

8.

Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty v ods. 7 tohto článku Zmluvy za
primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti predávajúceho
a cenu reklamovaného Tovaru.

9.

Uplatnením nárokov z vád Tovaru nie sú dotknuté nároky Kupujúceho na náhradu škody alebo na
odstúpenie od Zmluvy.

10. V prípade, že Kupujúcemu vznikne škoda v dôsledku porušenia povinností Predávajúcim, je Predávajúci
povinný takto vzniknutú škodu v plnom rozsahu Kupujúcemu nahradiť.
11. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za vady Tovaru, ktoré boli spôsobené neodbornou prevádzkou,
obsluhou a údržbou.
12. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, v prípade reklamácií Tovaru sa postupuje podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Čl. V
Zmena záväzkov zmluvných strán
1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy
zmenia východiskové okolnosti rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky
Kupujúceho alebo Predávajúceho alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré
si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve, za účelom naplnenia účelu
Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho
uzatvorenie nebude v rozpore so Zákonom o verejnom obstarávaní.

2.

Všetky oznámenia, výzvy, požiadavky a iná korešpondencia podľa tejto Zmluvy budú medzi zmluvnými
stranami doručené v písomnej forme osobne, mailom alebo listami doručenými doporučenou zásielkou na
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adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné
potvrdenie príjemcu.

1.
2.

3.

4.

Čl. VI
Zánik zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu splnenia všetkých záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Po
uvedenú dobu je pre plnenie tejto Zmluvy zachovaná záväzná viazanosť ponuky predávajúceho.
Zmluva zaniká:
a) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, dodaním Tovaru podľa týchto
zmluvných podmienok v požadovanom druhu, množstve a kvalite v stanovených lehotách,
b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok. V prípade podstatného
porušenia zmluvných podmienok môže zmluvná strana od Zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej
primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, zmluvná strana môže
odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná lehota na splnenie povinnosti/záväzku
a druhá zmluvná strana svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní.
Zmluva zanikne dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade pochybnosti sa
má za to, že odstúpenie od Zmluvy je účinné na tretí deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od Zmluvy.
Zmluva zaniká s právnymi účinkami ex nunc (od momentu doručenia písomného odstúpenia). Zmluvná
strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od Zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady a
oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy.
Zmluva sa ukončí aj na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie Zmluvy dohodou
zmluvných strán sa vyžaduje:
- vyhotovenie Dohody o ukončení zmluvy v listinnej forme,
- dohoda o podstatných náležitostiach súvisiacich s ukončením Zmluvy najmä vysporiadanie
záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia Zmluvy.

5.

Po uzavretí Zmluvy je Kupujúci, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné, oprávnený od Zmluvy
odstúpiť titulom jej podstatného porušenia najmä v prípade, ak:
a/ Predávajúci je v omeškaní s riadnym dodaním Tovaru viac ako 10pracovných dní,
b/ Predávajúci pri plnení predmetu tejto Zmluvy konal v rozpore s niektorým so všeobecne záväzných
právnych predpisov. Konaním sa pre účely tohto písm. b/ ods. 5 článku VI Zmluvy rozumie aj
nekonanie alebo opomenutie konania.
c/ Predávajúci stratil oprávnenie na podnikanie vzťahujúce sa k predmetu tejto Zmluvy,
d/ voči Predávajúcemu sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného
konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak
bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči Predávajúcemu bol podaný návrh alebo sa
vedie exekučné konanie alebo ak Predávajúci vstúpil do likvidácie; alebo
e/ ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok predávajúceho uvedené v tejto Zmluve je
nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie dodania predmetu
zákazky.

6.

Predávajúci je povinný ihneď informovať Kupujúceho o skutočnostiach podľa písm. c/, d/ ods. 5 tohto
článku, inak má Kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške podľa článku II ods. 12 Zmluvy.

7.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Kupujúci podstatným spôsobom poruší
Zmluvu. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany Kupujúceho je
a/ omeškanie so zaplatením Kúpnej ceny o viac ako 15 dní, pričom Tovar Kupujúci prevzal podľa
podmienok v tejto Zmluve, alebo
b/ preukázateľné neposkytnutie súčinnosti Kupujúceho podľa podmienok v Zmluve za účelom
splnenia predmetu a účelu Zmluvy.
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1.

Čl. VII
Všeobecné a záverečné ustanovenia
Predávajúci berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovarom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a EÚ.

2.

Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej
republiky.

3.

Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými
zástupcami zmluvných strán. Zmluvu je možné zrušiť písomnou Dohodou zmluvných strán alebo
odstúpením od Zmluvy.

4.

Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pre Kupujúceho v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch),
pre Predávajúceho v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch) a jeden rovnopis bude odoslaný na RO.

5.

Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet Zmluvy splnený v najlepšej
možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých
okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. Kupujúci je povinný uchovávať
dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním zákazky a s odovzdaním a prevzatím Tovaru
v lehotách podľa platných predpisov. Predávajúci je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu
dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy 10 rokov od ich úhrady.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú aplikáciu ust. § 374 Obchodného zákonníka.

7.

Predávajúci vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými Kupujúcim. Predávajúci
nie je oprávnený požadovať od Kupujúceho úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom
obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Predávajúci prehlasuje a potvrdzuje, že
všetky námietky alebo nedostatky v zadaní a podkladoch Kupujúceho Predávajúci namietal alebo oznámil
Kupujúcemu pred podaním svojej ponuky.

8.

Kupujúci si vyhradzuje právo vyhlasovať alebo nadobúdať tovary, služby alebo práce prostredníctvom už
existujúcich, prebiehajúcich alebo novo vyhlásených verejných obstarávaní s rovnakým alebo podobným
predmetom zákazky počas platnosti tejto Zmluvy.

9.

Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne
námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

10. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky)
vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode
(postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto
zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto
zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť po
kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
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-

zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka,
preukázateľné schválenie postupu verejného obstarávania Riadiacim orgánom - poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku (IROP), ak sa takéto schválenie vyžaduje.

12. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným alebo
nevynútiteľným podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť
alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce
ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré
bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
13. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná
voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto
Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane
na základe tohto vyhlásenia.
14. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť,
doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena
adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri
dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú
tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje, ak v Zmluve nie je dohodnuté
inak.
15. Akékoľvek nedorozumenia, spory o výklad Zmluvy, platnosť ustanovení Zmluvy, alebo sporné nároky
vznikajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa zmluvné strany zaväzujú riešiť vzájomnou dohodou
Zmluvných strán; ak k takejto dohode preukázateľne nedôjde, sporné otázky rozhodne príslušný
všeobecný súd.

16. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: Príloha č. 1 - Technická špecifikácia tovaru

V ......................dňa................................

V ............................ dňa...........................

Za predávajúceho:

Za Kupujúceho:

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

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

Príloha č. 4
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Identifikačné údaje
1. Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
Konateľ spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:
Dátum: .................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača:

Podpis: ...........................................

Zákazka s nízkou hodnotou - Obec Kováčovce, č. 52, 991 06 Kováčovce
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Príloha č. 5

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA
Uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) ........................ týmto vyhlasuje, že:
-

súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „ Nákup vozidiel spoločnej dopravy
osôb – úžitkový dodávkový automobil“, ktoré sú určené v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,

-

je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom zmluvy vrátane všetkých príloh
zmluvy,

-

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

-

jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,

-

predkladá iba jednu ponuku,

-

nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

v .............................. dňa ...........................

(doplniť podľa potreby)

Pozn.: POVINNÉ

..................................................
podpis

Zákazka s nízkou hodnotou - Obec Kováčovce, č. 52, 991 06 Kováčovce
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Príloha č. 6

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Uchádzač ...................................................(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné
mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) ........................ týmto čestne vyhlasuje,
že:

- nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

v .............................. dňa ...........................

(doplniť podľa potreby)

..................................................
podpis
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Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Príloha č. 7

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDAČA KU KONFLIKTU ZÁUJMOV
podľa § 40 ods. 6 pís. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Uchádzač................................................................... (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo
obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov)
týmto vyhlasujem že, v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky „Nákup vozidiel spoločnej
dopravy osôb – úžitkový dodávkový automobil“
- že som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by
mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré
by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo
akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za
konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného
obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné
informácie.

Dátum: .................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača:

Podpis: ...........................................

