


Príloha č. 1 výzvy na predloženie ponuky 
 
 

Opis technických parametrov predmetu zákazky 
 
Názov:     Komunálne vozidlo 
CPV:     34143000-1 - Vozidlá na zimnú údržbu ciest 

34921000-9 - Zariadenia na údržbu ciest 
Zoznam položiek: 

1. Komunálne vozidlo s výbavou ku prevádzke výmenných nadstavieb 
2. Sypačová nadstavba 
3. Čelne nesená snehová radlica 
4. Kropiaca cisternová nadstavba 

 

Položka č. 1: Komunálne vozidlo s výbavou ku prevádzke výmenných nadstavieb, počet 1 ks 

1.1 Podvozok Hodnota požadovaná 
odberateľom 

Hodnota parametra 
predkladateľa 

ponuky   

Max. hmotnosť podvozku (t) od 15 do 16  
Rázvor náprav podvozku (mm) od 3000 do 3500  
Naftový kvapalinou chladený motor, min.  výkon (kW)  175  
Motor, min. zdvihový objem  (l) 6  
Prevodovka mechanická s min. počtom rýchlostí 6 dopredu + 1 dozadu  
Tempomat Áno  
Rozdeľovacia prevodovka s rozsahom rýchlostí (km/hod) 

- pracovných  
- prepravných 

 
od 3 do 60 

do 90 

 

Vpredu zosilnené šasi a mechanické prvky pre uchytenie 
a prevádzku snehovej 

radlice 

 

Konštrukcia rámu  
 

pre komunálne určenie 
vozidla 

 

Predná náprava s listovými perami, min. nosnosť (t)   6  
Pohon obidvoch náprav, prednej nápravy stály 4x4  
Uzávierky diferenciálu hnanej nápravy obidvoch  
Zadná náprava s listovými perami a stabilizátorom, min. 
nosnosť (t) 

10,5  

Vysokoúčinné prevádzkové brzdy ABS  
Odolnosť brzdových rozvodov voči korózii a agresívnym 
účinkom chemických posypov 

Áno  

Parkovacia núdzová aj motorová brzda Áno  
Vyústenie výfuku a výfukovej rúry    hore nad kabínu  
Alternátor  min. 100A  
Obsaditeľnosť oceľovej kabíny vodič + 1 osoba  
Kabína po odklopení umožňujúca prístup k pohonnému 
agregátu 

Áno  

Riadenie ľavostranné s posilňovačom Áno  
Volant nastaviteľný vo výške a sklone Áno  
Kabína s klapkou vetrania v strede, strešné okno Áno  
Kabína s kúrením schváleného typu, komfortné odpružené 
sedadlo vodiča 

Áno  



Kabína s palubným počítačom, zásuvkami 12/24 V, 
imobilizérom 

Áno  

Elektricky ovládané okná vodiča a spolujazdca, stierače 
čelného skla a vyhrievané spätné vonkajšie zrkadlá 

Áno  

Kryt proti rozprašovaniu vody od pneumatík Áno  
Klimatizácia s automatickou reguláciou teploty Áno  
Autorádio  Áno  
Odrušenie kabíny podvozku umožňujúce nerušenú 
komunikáciu vodiča a osádky s dispečingom spojovacou 
rádiovou technikou vrátane prípravy pre inštaláciu 
rádiostanice 

Áno  

Palivová nádrž, min. objem  (l) 120  
Nádrž na AdBlue, min. objem (l) 20  
Mechanický vývod od zotrvačníka motora podvozku  pre 
pohon hydraulického systému 

nezávislý na spojke  

Rozsah otáčok motora od voľnobežných 
až po max. otáčky pre odber výkonu s dostatočnou 
rezervou pre prevádzkovanie sypača v zimnej 
prevádzke 

Áno  

Pneumatiky min. R22,5  
Zvuková výstražná signalizácia pri spätnom chode Áno  
Výstražný trojuholník, lekárnička, výstražná vesta, 
výstražné svetlo, digitálny tlakomer, hadica na 
dofukovanie kolies, zdvihák 

Áno  

Farba kabíny oranžová RAL 2011  
Značka  

Typové označenie  
 

1.2. Výbava podvozku Hodnota požadovaná 
odberateľom 

Hodnota parametra 
predkladateľa ponuky   

Silový hydraulický okruh pre pohon nadstavieb vybavený 
hydraulickým čerpadlom s premenlivým geometrickým 
objemom (nie zubové čerpadlo) s možnosťou riadenia 
množstva oleja nadstavbou (LS regulácia) 

Áno  

Samostatné hydraulické čerpadlo pre ovládanie snehovej 
radlice: min. 2 páry samostatných hydraulických 
rýchlospojok + odkvap 

Áno  

Hydraulický systém s indikáciou znečistenia filtrov, 
snímačom min. hladiny a teploty hydraulického média 
s maximálne jednou zásobnou nádržou hydraulického 
oleja pre požadované výmenné nadstavby 

Áno  

Prvky hydraulického ovládacieho sú pevnou súčasťou 
podvozku nákladného automobilu aj s výstupmi 
hydraulických obvodov ukončenými rýchlo spojkami 

Áno  

Predné upínacie zariadenie  podľa normy EN 15432-1 Áno  
Výstražné majáky oranžovej farby na kabíne 2 ks  
Zariadenia pre pripojenie nadstavieb a komunikáciu s 
nadstavbami 

Áno  

Predné prídavné združené svetlomety so smerovými 
svetlami nad čelnou snehovou radlicou v prepravnej 
polohe pre zimnú údržbu 

Áno  

Ochrana proti podbehnutiu vzadu, zadný lapač nečistôt Áno  



po celej šírke vozidla 
Držiak rezervného kolesa hydraulicky sklopný s 
plnohodnotnou rezervou umiestnený v priestore za 
kabínou vodiča  

Áno  

Blatníky so zásterkami, bočné podjazdové zábrany, zadná 
ochrana proti podbehnutiu (zadný nárazník), bočné 
pozičné osvetlenie, výstražné obrysové značenie, zadné 
výstražné reflexné tabule, reflexné nálepky v zmysle 
platnej vyhlášky na premávku po pozemných 
komunikáciách v Slovenskej republike 

Áno  

Mechanický systém pre rýchlu montáž výmenných 
nadstavieb s odklopnými skrutkami pre zaistenie  úchytov 
rámu výmenných nadstavieb 

Áno  

Značka  
Typové označenie  

 

Položka č. 2: Sypačová nadstavba, počet 1 ks 

2. Sypačová nadstavba Hodnota požadovaná 
odberateľom 

Hodnota parametra 
predkladateľa ponuky   

Určená pre posyp chemickým (CHPM), interným (IPM) 
alebo  miešaným posypovým materiálom 

Áno  

Konštrukčné prevedenie spodného rámu nadstavby s 
úchytmi a mechanickými prvkami pre montáž/demontáž 
nadstavby na komunálne vozidlo podľa opisu 1, výmenné 
prevedenie nadstavby 

Áno  

Objem zásobníka na posypový materiál min. 4 m3  
Materiál oceľového zásobníka s dostatočnou mechanickou  
odolnosťou  so správnou voľbou materiálu s min. hrúbkou 
3mm, s povrchom ošetreným zodpovedajúcou úpravou  
a lakom odolným voči dlhodobým negatívnym účinkom 
soli 

Áno  

Pohon nadstavby od hydraulického systému komunálneho 
vozidla podľa opisu 1, po pripojení nadstavby sypača k 
hydraulického okruhu vozidla pomocou hydraulických 
rýchlospojok 

Áno  

Prísun posypových materiálov ku rozmetadlám 
zabezpečený dvomi proti sebe rotujúcimi kovovými 
závitovkami s oteru vzdornými hranami 

  

Min. priemer vonkajší priemer závitoviek (mm) 180  
Automatická aplikácia posypových materiálov 
prostredníctvom  medzi nápravového a zadného 
rozmetadla posypových materiálov, materiál nerez  

Áno  

Možnosť odklopenia zadného rozmetadla pre prípad 
núdzového vyprázdnenia zásobníka, s možnosťou jeho 
demontáže pre zabezpečenie prísunu inertného materiálu 
do prívesného zariadenia na opravu výtlkov ktoré 
prevádzkuje obstarávateľ 

  

Možnosť aplikácie posypových materiálov len predným 
rozmetadlom, len zadným rozmetadlom,  prípadne 
obidvomi rozmetadlami súčasne 

Áno  

Regulácia dávky posypových materiálov    



- chemických (soli, ...) 
- inertných materiálov 

v rozsahu g/m2 (krokom po 5 g/m2 resp. kontinuálne 

- od 5 do 50 
- od 50 do 350  

Šírka posypu nastaviteľná po jednom metri, respektíve 
kontinuálne, rozsah (m) 

od 2 do 8  

Kovové časti nadstavby vyhotovené s antikoróznym 
ochranným náterom odolným voči účinkom posypových 
materiálov 

Áno  

Zabezpečenie dávkovania posypového materiálu za 
každých poveternostných podmienok 

Áno  

Odnímateľné zabezpečenie zásobníka voči vniknutiu 
nadrozmerných predmetov pri jeho plnení nad veľkosť 
10 cm (napr. kovový rošt) s dostatočnou pevnosťou voči 
rázom a prehybom 

Áno  

Ochrana zásobníka voči zrážkovej vlhkosti jeho zakrytím 
a zaistením v prepravnej polohe voči samovoľnému 
otváraniu tlakom náporového vzduchu (napr. kapotáž s 
plachtou) 

Áno  

Osvetlenie vnútrajška zásobníka a medzi nápravového a 
zadného rozmetadla pre možnosť sledovania 
posypového obrazca 

Áno  

Elektrické natáčanie zadného rozmetadla s ovládaním z 
kabíny vodiča, pre zabezpečenie asymetrie posypu 

Áno  

Bezkontaktný snímač kontroly posypu, umiestnený na 
zadnom rozmetadle 

Áno  

Hlavný ovládací panel umiestnený na ľahko dostupnom a 
viditeľnom mieste v kabíne podvozku, situovaný pre 
jedno mužnú obsluhu so signalizáciou a spätnou 
kontrolou vykonávaného posypu 

Áno  

Signalizácia všetkých funkcií z kabíny podvozku a 
vizuálnou resp. akustickou indikáciou prostredníctvo 
elektrických prvkov 

Áno  

Vybavenie nadstavby na zadnom čele 2 ks výstražných 
oranžových majákov a bezpečnostným červeno-bielym 
reflexným šrafovaním pre zvýšenie bezpečnosti posádky 
pri práci 

Áno  

Výška horného okraja bočnej steny nadstavby zásobníka 
sypača vo výške 2600 mm od úrovne terénu (v 
nezaťaženom stave) 

Áno  

Sada odkladacích stojanov vybavených heverom pre 
zdvíhanie/spúšťanie respektíve montáž/demontáž  
jedno mužnou obsluhou bez potreby ďalších zdvíhacích 
zariadení, slúžiacich pre uloženie prázdnej nadstavby na 
odstavnej ploche  

Áno  

Farebné prevedenie v odtieni oranžová RAL 2011,  
Bezpečnostné šrafovanie okrajových častí, odrazové sklá, 
odrazové dosky a reflexné nálepky v zmysle platnej 
legislatívy 

Áno  

Možnosť vyprázdnenia zásobníka sypača náhradným 
zdrojom v prípade poruchy pohonného agregátu 
(hydraulické vývody cez rýchlo spojky umožňujúce 
pripojenie náhradného hydraulického zdroja) 

Áno  

Riadiaci systém nadstavby si prípravou cez výstupné Áno  



rozhranie na prenos dát cez GPS po prípadnej montáži 
GPS (GPS - nebude súčasťou dodávky). 

Značka  
Typové označenie  

 

Položka č. 3: Čelne nesená snehová radlica, počet 1 ks 

3. Čelne nesená snehová radlica Hodnota požadovaná 
odberateľom 

Hodnota parametra 
predkladateľa ponuky   

Základné teleso s vtlačeným plastovým štítom na 
oceľovom ráme, odolné na prácu v snehových  
podmienkach 

Áno  

Konštrukcia s mechanickými prvkami pre uchytenie na 
komunálne vozidlo podľa opisu 1., zabezpečujúca  plynulý 
pohyb snehu po telese radlice 

Áno  

Hydraulické zdvíhacie a pretáčacie zariadenie pre možnosť 
odhrňovať sneh na pravú alebo ľavú stranu v smere jazdy 

Áno  

Hmotnosť (kg) od 550 do 560  
Celková šírka (m) od 2,9 do 3,1  
Min. pracovná šírka pri natočení do pravej alebo ľavej 
strany (m) 

2,6  

Možnosť nastavenia pracovných polôh „plávajúcej“ , 
„prepravnej“ s aretáciou proti samovoľnému prestaveniu 

Áno  

Prepravná poloha, min. spodná výška (mm) pri 
nezaťaženom nosiči 

300  

bočné dorazy, zábrana proti úniku zhrňovaného snehu cez 
hornú hranu radlice 

Áno  

pružné uloženie stieracích britov eliminujúce prenos 
chvenia na podvozok a zabezpečenie ich preklopenia pri 
náraze na prekážku až do výšky 60 mm 

Áno  

delené pružne uložené stieracie brity v počte min. 4 ks; 
spodné záberové brity vyhotovené z kvalitného 
pryžového oteru vzdorného materiálu, zabezpečujúceho 
stieranie snehu s minimálnym zostatkom snehovej vrstvy 
bez poškodzovania povrchu vozovky 

Áno  

vybavenie výškovo nastaviteľnými pojazdovými kolesami 
min. rozmeru 4.00-4, výstražnými vlajkami a pozičným 
osvetlením 

Áno  

okrajové osvetlenie radlice 24V v zmysle platných 
noriem s odpružením eliminujúcim otrasy a jeho 
poškodzovanie 

Áno  

vybavenie odkladacími stojanmi, umožňujúcimi 
uloženie, montáž resp. demontáž jedno mužnou obsluhou 
bez použitia ďalších zdvíhacích zariadení 

Áno  

možnosť núdzového prestavenia aj v prípade poruchy 
hydraulického systému 

Áno  

Farebné prevedenie v odtieni oranžová RAL 2011,  
Bezpečnostné šrafovanie okrajových častí, odrazové sklá, 
odrazové dosky a reflexné nálepky v zmysle platnej 
legislatívy 

Áno  

ovládacie a signalizačné prvky v kabíne vodiča v jeho 
zornom poli, s určením prepravnej a pracovnej polohy; 

Áno  



pripojenie snehovej radlice k hydraulického okruhu 
vozidla je realizované pomocou hydraulických 
rýchlospojok ISO. 

Značka  
Typové označenie  

 

Položka č. 4: Kropiaca cisternová nadstavba, počet 1 ks 

3. Kropiaca cisternová nadstavba Hodnota 
požadovaná 
odberateľom 

Hodnota parametra 
predkladateľa ponuky   

Určená na letnú údržbu, umývanie ciest a komunikácií Áno  
Konštrukčné prevedenie spodného rámu nadstavby s 
úchytmi a mechanickými prvkami pre 
montáž/demontáž nadstavby na komunálne vozidlo 
podľa opisu 1, výmenné prevedenie nadstavby 

Áno  

Objem nádrže na vodu (m3) od 5 do 6  
Materiálové vyhotovenie nádrže z nerezovej ocele Áno  
Pohon nadstavby od hydraulického systému 
komunálneho vozidla podľa opisu 1, po pripojení 
nadstavby sypača k hydraulického okruhu vozidla 
pomocou hydraulických 
rýchlo spojok 

Áno  

Technologický priestor uzamykateľný pomocou roliet, 
s odkladacím priestorom pre doplnkovú výbavu a 
náhradné diely 

Áno  

Vrchný inšpekčný otvor min. 560 mm s prístupovým 
nerezovým rebríkom 

Áno  

Vodné čerpadlo min. výkon (L/min) pri tlaku (bar)  320 pri 20  
Ovládanie čerpadla z panelu v kabíne vozidla / aj počas 
jazdy / - možnosť riadiť prúd vody bez rozdielu 
podjazdovej rýchlosti 

Áno  

Možnosť plnenia cisterny: z hydrantu cez bajonetovú 
prípojku veľkosť „C“ a zo zdroja tlakovej vody vekom 
nádrže 

Áno  

Prevádzkový režim , rýchlosť (km/hod) od 3 do 15  
Predná umývacia lišta s hydraulický pretáčaním a 
výškovým polohovaním od vozovky 

Áno  

Uchytenie lišty na prednej upínacej doske EN 15432-1; 
možnosťou jednoduchej montáže a demontáže 

Áno  

Čelná kropiaca lišta: celková šírka min. 2300 mm, počet 
trysiek min. 10 ks 

Áno  

Predné samostatné trysky na ľavej a pravej strane pre 
splachovanie krajníc, vrátane ovládania z kabíny 

Áno  

Zadné mlženie na vrchnej časti nadstavby so 
samostatným ovládaním z kabíny za znižovanie 
prašnosti v meste 

Áno  

Samonavíjací bubon s hadicou na polievanie zelene a 
dĺžkou min. 15 m umiestnený v technologickom 
priestore 
nadstavby 

Áno  

Uzamykateľná schránka hliníková na príslušenstvo, Áno  



prípadne antikorová na boku nadstavby 
1x pracovné svetlo, 1x maják na nadstavbe, 1x plniaca 
hadica „C“, 1x kľúč na B/C koncovku, 1x redukcia B/C 

Áno  

Sada odkladacích stojanov vybavených heverom pre 
Zdvíhanie/spúšťanie respektíve montáž/demontáž  
jedno mužnou obsluhou bez potreby ďalších zdvíhacích 
zariadení, slúžiacich pre uloženie prázdnej nadstavby 
na odstavnej ploche  

Áno  

Farebné prevedenie v odtieni oranžová RAL 2011,  
Bezpečnostné šrafovanie okrajových častí, odrazové 
sklá, odrazové dosky a reflexné nálepky v zmysle 
platnej legislatívy 

Áno  

Parkovacie senzory vzadu    Áno                     

Výmena nadstavby-k prevádzke výmeny nadstavby 
dodanie 2x držiaky (stojky nadstavby). 

        Áno 
 

 

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

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

pečiatka 
podpis oprávneného zástupcu / štatutára uchádzača   

 



Príloha č. 2 výzvy na predloženie ponuky 

 

 

 
Návrh uchádzača  

 

Cena predmetu zákazky s položkovitým rozpočtom 

 

Názov položky Počet 
Jednotková cena 

v EUR bez DPH 

Celková cena 

v EUR bez DPH 

Komunálne vozidlo s výbavou ku prevádzke 
výmenných nadstavieb 

1 ks   

Sypačová nadstavba 1 ks   

Čelne nesená snehová radlica 1 ks   

Kropiaca cisternová nadstavba 1 ks   

Navrhovaná cena za predmet zákazky spolu v EUR bez DPH  

DPH 20%  

Navrhovaná cena spolu v EUR s DPH  

 
Ceny sú stanovené v zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších  
predpisov (ďalej len „zákon o cenách“). Ceny uvedené v ponuke sa považujú za ceny maximálne 
okrem prípadov, kedy môže dôjsť k ich úprave. 
 
Ceny budú platné počas trvania zmluvy. 
 
Ako uchádzač prehlasujem že pri určení cien jednotlivých položiek bola venovaná pozornosť 
všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov na 
zhotovenie ponuky uvedených vo výzve, z obchodných podmienok dodania predmetu zákazky, 
ako aj z ostatných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku. 
 
 

 

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

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

pečiatka 
podpis oprávneného zástupcu / štatutára uchádzača 



Príloha č. 3 Výzvy na predloženie ponuky 

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky 

 

• Navrhovaná kúpna cena za predmet zmluvy je vrátane dopravy a cla na miesto odovzdania 

(sídlo Objednávateľa) v rámci SR a je uvedená bez DPH, výšky DPH a cena vrátane DPH. 

• Obstarávateľ prijme pred dodaním predmetu zákazky rozhodnutie o financovaní predmetu 

zmluvy formou leasingu, vyberie leasingovú spoločnosť, dohodne Leasingové podmienky 

(Leasingová zmluva, Splátkový kalendár, Dohoda o všeobecných podmienkach finančného 

leasingu) predloží Uchádzačovi podklady pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy s vybraným 

Leasingovým prenajímateľom. Navrhovaná cena za premet zákazky uvedená Uchádzačom 

v jeho ponuke je cena Obstarávacia. 

• V kúpnej cene je zahrnuté zabezpečenie montáže na podvozok a zaškolenie obsluhy. Stroj 

musí spĺňať podmienky pre prevádzku na pozemných komunikáciách v SR podľa platných 

právnych noriem vrátane hygienických. 

• Predpokladaná lehota dodania predmetu zákazky je 30 týždňov od podpisu kúpnej zmluvy 

obidvomi zmluvnými stranami  

• V kúpnej cene je zahrnuté zaškolenie obsluhy v počte min. 3 osôb s odovzdaním sprievodnej 

dokumentácie v jazyku slovenskom pozostávajúcej z návodov na obsluhu a údržbu a servisnej 

dokumentácie ku podvozku nákladného automobilu, jeho výbave a výmenným nadstavbám. 

• Dodávateľ sa zaväzuje dodať nové, nepoškodené a neopravované komunálne vozidlo. 

• Záruka na predmet zmluvy je min. 24 mesiacov na kompletný stroj a jeho vybavenie; záruka 

na náhonový hnací reťazec min. 3 roky resp. 250 000 km. Dodávateľ zabezpečí servis 

maximálne do 24 hodín od nahlásenia závady Objednávateľom. 

• Dodávateľ zabezpečí záručný a pozáručný servis po celú životnosť predmetu zmluvy. 

• Nápisy na bezpečnostných nálepkách budú uvedené v úradnom slovenskom jazyku. 

• Súčasťou dodania predmetu zmluvy je aj jeho doprava na miesto dodania, predvedenie,  

odskúšanie, zaškolenie obsluhy kupujúceho ohľadne obsluhy a údržby, odovzdanie dokladov. 

• Záväzok Dodávateľa dodať predmet zmluvy sa považuje za splnený potvrdením 

Objednávateľa v písomnom preberacom protokole. 

• Dodávateľ je povinný presný termín a čas odovzdania predmetu zmluvy oznámiť 

objednávateľovi písomne (elektronicky, telefonicky alebo poštou) minimálne dva pracovné 

dni vopred tak, aby objednávateľ zabezpečil prítomnosť zodpovedných osôb na prevzatie 

predmetu zmluvy. Dodávateľ umožní objednávateľovi pred odovzdaním predmetu zmluvy 

vykonanie vizuálnej kontroly, či vozidlo spĺňa požiadavky v zmysle Prílohy č.1 Technické 

parametre predmetu zákazky. 

• Dodávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy vybaviť na prepravu, pričom všetky a akékoľvek 

náklady s tým spojené sú už zahrnuté v kúpnej cene.  

• Spolu s predmetom zmluvy je Dodávateľ povinný odovzdať Objednávateľovi originály 

dokladov, ktoré sa k nemu vzťahujú a ktoré sú potrebné na prevádzku a užívanie predmetu 

zmluvy a na výkon vlastníckeho práva. 



• Dodávateľ ďalej odovzdá Objednávateľovi záručný list, technické osvedčenie a iné relevantné 

dokumenty. Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy ku dňu jeho dodania bude v jeho 

výlučnom vlastníctve a nebude zaťažený žiadnymi právami tretích osôb. 

• Dodávateľ ručí za to, že predmet zmluvy bude mať v dobe prevzatia Objednávateľom 

dohodnuté vlastnosti, bude zodpovedať technickým predpisom a normám, a že nebude mať 

vady, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. 

• V prípade doručenia iného tovaru, použitého tovaru, ktorý nespĺňa všetky špecifikácie, alebo 

osobitné požiadavky si Objednávateľ vyhradzuje právo neprevziať takýto tovar. 

• Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Dodávateľ podstatne 

poruší zmluvné povinnosti. 

• Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR 

prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať 

DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa 

zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a 

v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude 

povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z.. 

• Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou 

osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení 

Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a 

výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je 

zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a 

zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z. z.. 

• Pri zistení nedodržania technickej špecifikácie predmetu zmluvy má Objednávateľ právo 

odmietnuť predmet zmluvy pri jeho preberaní. Dodávateľ dodá v lehote na určenie na 

dodanie na vlastné náklady nový predmet zmluvy a Objednávateľ ho preberie ak spĺňa 

technické špecifikácie predmetu zmluvy.  

• Objednávateľ môže v prípade, ak dôjde zo strany Dodávateľa k podstatnému porušeniu 

zmluvných podmienok zmluvy uplatniť zmluvnú pokutu: 

o za každé podstatné porušenie Zmluvy, definované v OPET-e a to vo výške 1 000 eur 

za každé podstatné porušenie zmluvnej podmienky uvedenej v OPET-e samostatne, 

najviac však spolu 5 000 eur, 

o jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 5 000 eur, ak Objednávateľ z titulu 

podstatného porušenia Zmluvy, zmluvných podmienok spôsobených zo strany 

Dodávateľa uplatní inštitútu odstúpenia od Zmluvy. 

• Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o jej úhradu Dodávateľovi. 

• Ukončenie zmluvy môže nastať: 

o riadnym splnením predmetu zákazky, 

o dohodou zmluvných strán ku dňu určenom v dohode, 

o odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, 

o odstúpením od zmluvy z dôvodov a za podmienok uvedených vo Všeobecných 

zmluvných podmienkach OPET-u. 

- ukončenie zmluvy podľa tohto bodu nastane po uplynutí 30 dňovej 

výpovednej lehoty, ktorý začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení 

výpovede Dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybností sa za deň 



doručenia považuje tretí deň odo odoslania písomnej výpovede 

Dodávateľovi. 

• Právne vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia právom Slovenskej republiky, 

najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 


