
 

D. PRÍLOHY K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM 
 

Súťažné podklady – Príloha č. 1: 
 

Návrh zmluvy 
 

Návrh zmluvy je samostatnou prílohou Súťažných podkladov. 
 

Neoddeliteľnou prílohou Návrhu zmluvy sú jej prílohy: 
 

Kúpna zmluva – Príloha č. 1: Technická špecifikácia  
Kúpna zmluva – Príloha č. 2: Rozpočet cenovej ponuky 
Kúpna zmluva – Príloha č. 3: Podmienky využitia subdodávateľov 
(túto prílohu vypĺňa a predkladá verejnému obstarávateľovi len úspešný uchádzač pri podpise zmluvy) 
 
 

KÚPNA ZMLUVA  
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
Kupujúci: 
názov:    Roman Rückschloss – ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS 
sídlo:    Zigmund šachta 13, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika 
štatutárny zástupca: Roman Rückschloss  
IČO: 30462185 
DIČ: 1020614727 
IČ DPH: SK1020614727 
kontaktná osoba: Tomáš Rückschloss  
Telefón : +421 45 6922168 
E-mail : ruck@ruckbs.sk 
Živnostenský register:  Okresný úrad Žiar nad Hronom 602-210 
(ďalej len „Kupujúci“) 
  
a 
 
Predávajúci: 
názov:  
sídlo:  
štatutárny zástupca:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
kontaktná osoba:  
Telefón :  
E-mail :  
Obchodný/Živnostenský register 
(ďalej len „Predávajúci“) 
 
uzatvárajú nasledovnú kúpnu zmluvu: 
 
 

článok 1  
Predmet kúpy 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať za podmienok stanovených touto zmluvou Kupujúcemu tovar pre 
projekt s názvom „„Inovácia produkčného procesu - významné zlepšenie produkčnej činnosti 
ZÁMOČNÍCTVA RUCKSCHLOSS“, ktorý je podporený z Operačného programu Výskum a inovácie, 
prostredníctvom poskytovateľa - Ministerstva hospodárstva SR v zastúpení Slovenská inovačná a 



energetická agentúra, (ďalej tiež "Poskytovateľ") a Kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho 
prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. Podrobná špecifikácia tovaru je uvedená v Prílohe č. 1 
tejto zmluvy. 
 
2. Predávajúci prehlasuje, že tovar – predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve, že nie je, ani 
nebol predmetom podnikania, ani ho nevyužíval v súvislosti s podnikaním alebo inou 
samostatnou zárobkovou činnosťou. Predávajúci taktiež vyhlasuje, že tovar nie je predmetom 
záložného ani iného obdobného práva tretích osôb, nie je predmetom súdneho ani iného konania, ani si 
k nemu neuplatňujú nijaké práva tretie osoby. 
 
 

článok 2 
Kúpna cena 

1. Kupujúci sa zaväzuje za tovar zaplatiť kúpnu cenu celkom .............,- EUR s DPH, 
slovami ............................ eur ..................... centov. Nárok na zaplatenie kúpnej ceny vznikne až po 
riadnom dodaní tovaru Kupujúcemu. 
 
2. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru, najmä doprava, poistenie, 
naloženie, vyloženie a uloženie tovaru na miesto stanovené Kupujúcim a pod. Súčasťou kúpnej ceny 
je aj plnenie záručného a pozáručného servisu, školenie obsluhy a údržby.  
 
3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu na základe vystavenej faktúry s lehotou splatnosti 30 dní 
od riadneho doručenia faktúry Kupujúcemu nasledovne: 

3.1. 30% kúpnej ceny pri podpise zmluvy, 
3.2. 60% kúpnej ceny pri doprave – doručení tovaru do miesta plnenia,   
3.3. 10% kúpnej ceny po ukončení skúšobnej prevádzky. 
 

4 .  Uhradením kúpnej ceny sa pre účely tejto zmluvy rozumie pripísanie fakturovanej sumy na účet 
Predávajúceho uvedený v úvodnej časti tejto zmluvy. Prílohou musí byť Kupujúcim podpísaný 
protokol o prevzatí tovaru, resp. jeho časti. Faktúra musí byť doručená min. v 4 origináloch a položky 
faktúry musia zodpovedať Prílohe č. 2 tejto zmluvy (Podrobný rozpočet cenovej ponuky). 
 
4. V prípade, ak bude faktúra obsahovať formálne alebo obsahové nedostatky, bude vrátená na 
doplnenie, resp. odstránenie nedostatkov Predávajúcemu. Lehota splatnosti faktúry začne plynúť až 
odo dna doručenia doplnenej/opravenej faktúry Kupujúcemu. 
 
5. Za každý deň omeškania so zaplatením kúpnej ceny sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť úrok z 
omeškanie vo výške 0,1 % kúpnej ceny za každý deň omeškania. 
  

článok 3  
Termín a miesto plnenia 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 180 dní od 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
 
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar na nasledovné miesto plnenia: Zigmund šachta 13, 969 01 
Banská Štiavnica, Slovenská republika.  
 
3.   Riadnym dodaním tovaru sa rozumie: 

3.1. doprava strojov a technologických zariadení do miesta plnenia, 
3.2.  umiestnenie a následné stabilné ukotvenie strojov a technologických zariadení na príslušné 
osadzovacie miesto, 
3.3. uvedenie strojov a technologických zariadení do prevádzky,  
3.4. realizácia všetkých schvaľovacích procesov nevyhnutných pre riadnu prevádzku, 
3.5. realizácia nepretržitej skúšobnej prevádzky v trvaní 72 hodín. Ukončenie skúšobnej prevádzky 
nastane až vtedy, ak počas 72 hodín nedôjde k poruche a inému prerušeniu prevádzky spôsobenej 
strojmi alebo technologickými zariadeniami, 
3.6. školenie obsluhy a údržby. 

 
3. Za každý deň omeškania s dodávkou tovaru sa Predávajúci zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu za 



omeškanie s dodaním tovaru vo výške 0,1 % kúpnej ceny za každý deň omeškania. 
Zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody, ktorú je možné uplatniť a vymáhať samostatne. 
 

článok 4 
Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru 

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar spolu so všetkými dokladmi potrebnými pre 
jeho riadne užívanie a dokladmi, ktoré ustanovujú osobitné predpisy. 
 
2. Dokladmi, ktoré je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu, sú najmä: návody na použitie, 
záručné listy, doklady preukazujúce licenciu k tovaru a pod. v slovenskom alebo českom jazyku. 
  

článok 5 
Obaly a balenie 

Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. 
Použité obaly sú určené na jednorazové použitie. 
  

článok 6 
Zodpovednosť za vady tovaru 

1. Predávajúci poskytuje na tovar záručnú dobu v trvaní 2 roky, pričom záručná doba začne plynúť odo 
dňa riadneho odovzdania a prevzatia tovaru Kupujúcim. Vykonávanie záručných opráv začne v lehote do 
24 hodín od nahlásenia opravy priamo v mieste umiestnenia tovaru a to bez akejkoľvek finančnej 
náhrady.  
2. Predávajúci poskytuje na tovar pozáručnú dobu v trvaní 10 rokov, pričom pozáručná doba začne 
plynúť odo dňa riadneho ukončenia záručnej doby. Vykonávanie pozáručných opráv začne v lehote do 72 
hodín od nahlásenia opravy priamo v mieste umiestnenia tovaru.  
3.   Predávajúci sa zaväzuje, že uhradí Kupujúcemu v plnej výške škodu, ktorá vznikne Kupujúcemu 
v dôsledku prípadného omeškania dodávky, jej nekvalitou a i. Za škodu spôsobenú Kupujúcemu sa 
považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) zo 
strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená Kupujúcemu v dôsledku nedodržania akýchkoľvek 
povinnosti uložených mu v rámci projektu, ktoré sú predmetom plnenia Predávajúcim. Úhrada zmluvnej 
pokuty podľa čl. 3. ods. 3 tejto zmluvy nezbavuje Predávajúceho povinnosti plniť predmet zmluvy, ani 
jeho ďalších povinností podľa zmluvy. 
  

článok 7 
Ostatné dojednania 

1. Prevzatím tovaru nadobúda Kupujúci vlastnícke právo k predmetu zmluvy. 
2. Dodávateľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu Prílohy č. 2  Podrobného rozpočtu (vo formáte MS 
Excel) a predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného 
rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 
  

článok 8 
Záverečné ustanovenia 

1. Právne pomery toto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva 
nadobudne po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom štátnej 
pomoci a príjemcom štátnej pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku v rámci Opatrenia Operačného programu Výskum a vývoj. 
 
3. Zmluvu je možné zmeniť výlučne po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán formou 
písomných očíslovaných dodatkov. Uzatvorenie dodatku podlieha schváleniu „Poskytovateľom“  pre 
projekt podľa čl. 1 ods. 1. 
 
4. Ak je niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné 
ustanovenia zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych 
predpisov zodpovedajúce účelu tejto zmluvy, ktoré nahradí neplatné ustanovenie. 



 
5. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola 
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a 
zrozumiteľne. 
 
6. Kupujúci a Predávajúci sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 
dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku medzi Objednávateľom a Ministerstvom hospodárstva SR (ďalej aj 
„Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra, a to oprávnenými osobami 
v zmysle  Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a poskytnú 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) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 
EÚ. 
  
7. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach s platnosťou originálu. Dve vyhotovenia sú 
určené pre Predávajúceho a štyri vyhotovenia sú určené pre Kupujúceho. 
 
8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú jej prílohy: Príloha č.1 – Technická špecifikácia tovaru, Príloha č. 
2 – Podrobný rozpočet cenovej ponuky, Príloha č. 3 – Podmienky využitia subdodávateľov. 
 
V Banskej Štiavnici, dňa .............................         V ..........................., dňa ............................. 
 
Kupujúci:    Predávajúci: 
 
 
Prílohy: 
Príloha 1 Technická špecifikácia tovaru 
Príloha 2 Podrobný rozpočet cenovej ponuky 
Príloha 3 Podmienky využitia subdodávateľov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Súťažné podklady – Príloha č. 2: 
 

Vyhlásenie uchádzača 
 

 

Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní o súhlase s podmienkami verejnej súťaže 
 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 
 

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

Vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní postupom verejnej súťaže pri zadávaní zákazky 
„Inovácia produkčného procesu - významné zlepšenie produkčnej činnosti ZÁMOČNÍCTVA 
RÜCKSCHLOSS", ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnil verejný 
obstarávateľ Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS  

 
• súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní v 

oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v jednotlivých častiach súťažných podkladov, 
 
• vyhlasujem, že chcem za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi predmet zákazky pri 

dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch, 
 
• prehlasujem, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 
 
• vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu , že doklady, ktoré poskytujem v súvislosti s týmto 

verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 

 
• vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, aby kópia mojej ponuky bola poskytnutá Úradu pre 

verejné obstarávanie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, 
 
• vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, aby kópia mojej ponuky bola zverejnená v profile 

verejného obstarávateľa v súlade s podmienkami zákona o verejnom obstarávaní. 
 
 
 
V ................................................... dňa ............................ 
 
Za uchádzača: 
 
Meno štatutárneho orgánu uchádzača: 
 
................................................................................ 
 
Podpis štatutárneho orgánu uchádzača: 
 
................................................................................ 



Súťažné podklady – Príloha č. 3: 
 

Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) 
 

 

Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní 
 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 
 

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

Vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní postupom verejnej súťaže pri zadávaní 
zákazky „Inovácia produkčného procesu - významné zlepšenie produkčnej činnosti 
ZÁMOČNÍCTVA RÜCKSCHLOSS", ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnil 
verejný obstarávateľ Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS: 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Za uchádzača: 
 

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: 
 

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

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača: 
 

 


