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danok I. 
Zmluvne strany 

KUPUPOCI:  
Nazov: 
Sidlo: 
Konajuci prostr.: 
IO: 
IC DPH: 
Bankove spojenie: 

islo itau: 
Kontaktna osoba: 
Tel.: 
E-mail: 
(dalej aj „kupujiici") 

a 

PREDAVAJUCI:  
Obchodne meno: 
Sidlo: 
Konajuci prostr.: 
LO: 

DPH: 
Zapfsany: 
Bankove spojenie: 

islo UCtu: 
Kontaktna osoba: 
Tel.: 
E-mail: 
(cralej aj „predavajtici" a spolu  

EKO - podnik verejnoprospankch slulieb 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 
JUDr. Daniel Hulin, povereny vykonom funkcie riaditera 
00 491 870 
SK2020887022 
Prima banka Slovensko, a.s. 
18105707008/5600 
Helena gtepianska 
0903 753 459 
stepianska@ekovps.sk  

Construction Services s.r.o. 
Na Kracinach 2, 900 33 Marianka 
Frig. Daniel Bel, konater 
43 928 595 
SK2022514736 
v ORSR Okresneho suclu Bratislava I, oddiel: Sro, vloika ".: 50052/B 
C'eskoslovenska obchodna banka 
IBAN SK42 7500 0000 0040 0587 9294 
big. Daniel Bel 

daniel.bel@c-s.sk  
s kupujucim d'alej aj „zmluvne strany") 

uzatvaraju v zmysle ust. § 409 a nasl. zakona. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgfch 
predpisov tido 

kapnu zmluvu 
(dalej ten ako „zmluva"). 

C.1 



Článok 11.

Úvodné ustanovenia

2.1       Kupujúci je príspevkovou organizáciou zriadenou postupom podľa zákona č. 377/1990 Zb.
o hlavnom me§te Slovenskej republiky Bratislave v platnom zneni', v spojeni' s uznesením č.
2/1990  z 2.  zasadnutia  Miestneho  zastupiteľstva  mestskej  časti  Bratislava  -  Nové  Mesto,
konaného dňa 20.12.1990, ktorý vykonáva správu majetku Mestskej časti Bratislava - Nové
Mesto, Junácka 1, Bratislava alebo majetku, ktorý bol mestskej časti zverený.

2.2       Predávajúci je úspešn)h  uchádzačom  zákazky  zadanej  objednávateľom  podľa  zákona  č.
343/2015  Z.  z.  o verejnom  obstarávani'  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov.  Ponuka

predávajúceho  bola  vyhodnotená  ako  najlepšia  ponuka  v rámci  predmetného  vergného
obstarávaria. Predávajúci vyhlasuje, že má živnostenské alebo iné oprávnenie oprávňujúce
ho na plnenie tejto zmluvy. Predávajúci vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne objekti'vne či
subjekti'vne  prekážky,  pre  ktoré  by  mohol  riadne  dodanie  tovaru  podľa  tejto  zmluvy
odmietnut. alebo toto nemohol zrealizovať. V prípade, že sa preukáže, že predávajúci nebol
v čase podpisu tejto zmluvy odborne spôsobilý alebo oprávnený na dodanie tovaru podľa
tg.to zmluvy, alebo dostatočne personálne, technicky či kapacitne zabezpečený, bude sa to

považovat' za závažné porušenie tejto zmluvy s právom kupujúceho od tejto zmluvy odstúpit..
Predávajúci je okrem povinnosti vrátiť všetky prijaté plnenia zároveň povinný aj nahradiť

kupujúcemu všetku škodu, ktorá mu tým vznikne.

2.3      Zmluvné strany vyhlasujú, že účelom tejto zmluvyje:
a)    predaj a dodarie jedného (1) kusu sanitámeho kontajneru podľa priloženej technickej

špecifikácie (ďalej aj ,,tovar"), ktorá tvorí Prílohu č.  1. Tovar bude slúžiť ako sociálne

zariadenie pre návštevníkov majetku v správe kupujúceho, ktoré je miestom dodania.
Tovar    musí    byťno`ý    tovar    (dodanie    staršieho,    repasovaného,    prerobeného
z nákladných kontajnerov, či akokol'vek použitého tovani nie je prípustné);

b)    dodanie požadovaného tovaru spolu s príslušenstvom tak, aby bol funkčný a spĺňal

požiadavky vyplývajúce pre takýto tovar zo záväzných právnych noriem Slovenskej
republiky ako  aj  Európskej  únie  minimálne  v rozsahu  a  podľa  špecifikácie,  ktorá je

prílohou tejto zmluvy,
c)    dodanie  kompletnej  dokumentácie  vzt'ahujúcej  sa  k tovaru  v slovenskom  a/alebo

českom jazyku, a to najmä, nie však výlučne, pasport, záručný list, návod na obsluhu,
technický list, prospekt a pod. v rozsahu, ktorom je nevyhnutné na nakladanie s ním,

jeho užívanie a/alebo údržbu,
d)    doprava a vykládka tovaru na miesto určené kupujúcim;

e)    inštalácia tovaru do plne funkčného a prevádzkyschopného stavu, ktorou sa rozumie
uloženie na určené miesto a napojenie tovam na siete v rozsahu voda, odpad, elektrika;

f)     preskúšanie funkčnosti;

g)    zaškolenie obsluhy a/alebo údržby tovaru podra určenia kupujúceho,
h)    záručný servis tovaru v rozsahu určenom výrobcom tovaru,

pričom predávajúci bude realizovať všetky dodávky vo vlastnom mene, na svoje náklady
a zodpovednost',  s maximálnou  mierou  odbornej  starostlivosti  a obozretnosti.  Za  riadne



a v&sne dodanie tovaru podra podmienok tejto zmluvy sa zavazuje kupujtki zaplatif 
predavajtkemu kupnu cenu, to vgetko v stilade s touto zmluvou. 

Podrobna technicka gpecifikacia tovaru tvori prilohu L 1 tejto zmluvy. 

	

2.4 	Predavajuci qrmto vyhlasuje, e ho kupujtki podrobne oboznamil s poiadovart3'rmi 
parametrami tovaru a v tejto suvislosti nerna na kupujikeho Eadne doplitujtice otazky 6i 
vkhrady, na ktore by ho chcel vopred (pred uzavretim tejto zmluvy) upozornif. Rovnako 
predavajitci vyhlasuje, e je schopt4 a ochotmi zabezpe6if pinenie tejto zmluvy v stallade 
s poiladavkami kupujtkeho, zakonom a podra svojich najlepgich schopnosti a moinosti. 

	

2.5 	Predavajtki vyhlasuje, e ma ku dtiu uzavretia tejto zmluvy spinene vgetky datiove, odvodove 
a me verejnopravne povinnosti, rtie je v krize (§ 67a Obchodneho zakonnika), ma spinene 
vgetky splatne zavazky a me povinnosti voCi svojim zamestnancom a dodavaterom, o kton'rch 
ma vedomosf a neporuguje predpisy o zamedzeni nelegalneho zamestnavania. V pripade, ak 
sa na neho tato povinnosf vzfahuje, je registrovancr v prislugnom registri partrterov verejneho 
sektora. Uvederte je predavajtki povinm'r garantovaf kupujtkemu p&"as celej doby plainosti 
tejto zmluvy, osobitne vgak po&s celej doby zaruky. 

	

2.6 	Predavajaci taktiei vyhlasuje, ie ma ku dtiu uzavretia tejto zmluvy vo vzfahu k dodavartemu 
tovaru vysporiadarte vgetky povinnosti voia vgetiqrm osobarn opravnenkrn aj z pripadmich 
patentov, licencii, Zi inch pray dugevneho vlastnictva, ktore sa na tovar moiu vzfahovaf. 
Predavajtki vyhlasuje, e tieto vzfahy a povinnosti bude mat' riadne usporiadane minimilne 
polas poskytnutej zaruky a zavazuje sa dodaf kupujucemu iba talqr tovar, ktor)'r bude 
vyrobenk a distribuovanyr vkluale v sulade s 	jeho vyhlasenfm, so zakonom 
a regpektupc vgetky do Cwahy pripadajiace prava dugevrteho vlastnictva tretich ()sob. 
Porugenie tejto povinnosti sa povaluje za podstatne porugenie tejto zmluvy. 

2.7 Za tkelom preukazania pinenia povinnosti predavajtkeho podra predchadzajtkeho 
ustanovenia tejto zmluvy je kupujiki opravneq Eadaf od predavajtkeho kompletnit 
dokumentaciu k dodavke podra tejto zmluvy, ktora bude riadne preukazovaf vysporiadanie 
pripadnjrch pray dugevneho i akehokorvek ineho vlastnictva tretich °sob k dodavanemu 
tovaru. Takuto dokumentaciu je povintV predavajtki uchovavaf minimalne po dobu piatich 
rokov od riadneho dodania tovaru a na poEadanie kupujtkeho mu ju kedykorvek predlolif. 
Porugenie tejto povinnosti sa povaluje za podstatne porugenie tejto zmluvy. Zmluvne strany 
sa zaroven dohodli na torn, e pokiar si akakorvek tretia osoba bude voCi kupujikemu 
uplatikovaf akekorvek naroky prameniace z porugenia pray tretich ()sob v suvislosti 
s tovarom, predavajtki je povirtiV urovnaf taketo naroky za kupujtkeho, resp. nahradif mu 
vgetky naklady spojene s takkmto urovnanim, a to aj bez potreby osobitnej vyrzvy. 

	

2.8 	OCelom tejto zmluvy je obstaranie pine funithieho sanitarneho kontajnera, ktore bude Waif 
ako socialne zariadenie pre navgtevnikov majetku v sprave kupujtkeho. Vzhradom na 
uvedene bude tovar vystavem'r zvenie miere pouiivania a moIneho negetrneho 
zaobchadzania zo strany uiivaterov. Predavajaci vyhlasuje, 2e pred zaslanim svojej cenovej 
ponuky a prihlasenim sa do verejneho obstaravania sa podrobne oboznamil s uvedetVrm 



účelom a je pripravený,  schopný ako aj ochotný plnenie požadované kupujúcim pre neho

podl'a  tejto  zmluvy  zabezpečit'  v plnom  rozsahu,  vrátane  garancie  servisu  a záruky  pri
zachovaní požadovaných parametrov minimáLne počas celj zámčnq. doby.

Článok 111.

Predmet Zmluvy

3.1       Predmetom  tejto zmluvy je  záväzok predávajúceho  zabezpečiť dodarie jedného  (1)  kusu
tovam v rozsahu podl.a bodu 2.3 tejto zmluvy a technickg. špecifikácíe, ktorá tvorí Prflohu č.
1 tq.to zmluvy. Tovar, ktorý nespĺňa všetky podmienky vymedzené v bode 2.3 tejto zmluvy
sa  nepovažuje  za   dodaný  riadne  aide  opodstatné  porušenie  tejto  zmluvy   správom
kupujúceho od zmluvy odstúpiť a požadovať po predávajúcom vráterie ceny tovaru spolu
s úrokmi vo výške 10 % p.a. odo dňa jej zaplateria. Predmetom tgto zmluvy je súčasne aj
záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu dohodnutú odmenu za riadne a včas dodaný
tovar  spolu  s pn'slušenstvom,  všetkými  súčasťami  (dokumentácia),  prepravou,  vykládkou,
inštaláciou   a   zaškolením.   Ile   odstránenie   pochybností   zmluvné   strany   dodávajú,   že

predávajúci je povinný riadit' sa pri plnem' tejto zmluvy pokynmi kupujúceho.

3.2      Predávajúci    týmto    dodáva    tovar    podľa    technických    parametrov    aza    podmienok
vymedzených  v bode 2.3  tejto  zmluvy.  Súčast.ou  dodávky je všetko,  čo je nevyhnutné na
uvedenie tovaru do prevádzky na mieste jeho dodania, aj pokiar to výslovne z tejto zmluvy
nevyplýva.

3.3      Zmluvné strany vyhlasujú,  že za účelom odstránenia  prípadných pochybností je súčast'ou
dodávky  tovaru  aj  preprava  tovaru  do  miesta  dodania  podľa  tejto  zmluvy,  vrátane jeho
opatrenia pred poškodením počas prepravy, nakládka a vykládka.

3.4       Podrobná špecifikácia tovaru spolu s cenou tvorí prilohu č.1 tejto zmluvy. Tovar musí spíňať

všetky vymedzené parametre a zároveň sledovaný účel tq.to zmluvy.

4.1

Článok IV.
Spôsob plnenia

Predávajúci  je  povinný  dodať  požadovaný  tovar  v najvyššej  prípustnej  akosti,  v súlade

s platnými normami a podl.a špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 tgto zmluvy.

4.2       Predávajúci sa zaväzuje dodat' kupujúcemu tovar najneskôr do l6 kalendámych týždňov od
účinnosti tejto zmluvy. 0 konkrétnom dni dodania, ktorý musí byť v rámci lehoty podľa prvej
vety tohto bodu,  musí  informovat' predávajúci  kupujúceho aspoň  3  pracovné  dni vopred

a určiť deň dodania tak, aby pripadal na pracovný deň, v opačnom pri'pade nie je kupujúci

povinný poskytnút' predávajúcemu súčinnost' na prevzatie tovaru.

4.3 Predávajúci je  povinný  si  na  vlastné  náklady  a zodpovednosť  zabezpečit'  všetky  potrebné

povolenia   na   riadne   dodanie   tovaru,   ak   sa   takéto   povolenia   vyžadujú   a písomne
v dostatočnom čase vopred  upozomiť kupujúceho na akúkoľvek súčinnosť,  ktoní bude od



neho poiadovaf v stivislosti s pinenim tejto zmluvy. Za povolenie sa povaluje aj pravny titul 
na vkrobu, tipravu, predaj ei mu distribuciu tovaru s ohradom na ochrartu pray tretich °sob, 
ktore by tak 'yrnto konanim predavajtkeho mohli byf dotknute. 

	

4.4 	Na spinenie tkelu tejto zmluvy si zmluvne strany poskytrul vzajomrul sue'innosf, ktora bude 
nevyhnutne potrebna na spinenie povinnosti vyplyrvajitcich im zo zmluvy a vgeobecne 
zavaznyrch pravnych predpisov. Na vgetky osobitne podmienky, poladovane predivajticim 
po kupujtkom je tento povinnyr kupujuceho pisomne upozornif vopred v primeranom 
predstihu, a to aspon pat' (5) pracovnyrch dni vopred, inak sa ma za to, le iiadnu stkinnosf po 
kupujitcom nepol'aduje. Predavajuci si pred podpisom tejto zmluvy preveril miesto, kde ma 
byf tovar dodanyr a in:gtalovartyr, na podklade eoho vyhlasuje, le toto spina vgetky 
predpoklady na riadne dodanie tovaru do prevadzkyschopneho stavu. Predavajuci vyhlasuje, 
Ze mu nie sit znama iiadne prekally, ktore by mu branili v riadnom a Veasnom spineni 
zmluvy. 

Clanok V. 
Miesto a as pinenia 

	

5.1 	Predavajuci je povinnyr dodaf tovar v ureenom 'ease a na ureene miesto. Porugenie tejto jeho 
povinnosti sa povaiuje za podstatne porugenie tejto zmluvy. Miestom ureenyrm kupujucim na 
dodanie tovaru je areal prirodneho ktipaliska Kuchajda v Bratislave, m.d. Nove Mesto. 

	

5.2 	Preclavajtki je povinnyr dodaf tovar osobne, prieom naklady na prepravu sü zahrrtute ui 
v kupnej cene a z titulu dodania tovaru nema narok na Iiadne osobitne pinenia (nahradu 
nakladov ei zvyrgenie jednotkovej ceny tovaru). 

5.3 Ak nebude tovar funIcenyr ei nebude s1üif na stanovenyr tkel, ktoryr je predavajtacemu 
dokladne znamy, povaluje sa to za podstatne porugenie tejto zmluvy a kupujtki je opravnenyr 
ad nej odstiipif, tovar vratif a poladovaf ad predavajuceho vratertie ceny tovaru spolu 
s itrokmi vo vyrgke 10 % p.a. odo dna jej zaplatenia. Tyrmto nie je dotknutYr narok kupujticeho 
na nahradu gkody sposobenej porugenim akejkorvek povinnosti predavajtkeho podra tejto 
zmluvy. 

	

5.4 	Tovar sa povaiuje za riadne dodanyr al momentom potvrdenia tejto skutoatosti kupujacim 
na preberacom protokole. Kupujuci ma pray° si tovar pri prevzati podrobne skontrolovaf. 
Kupujuci nie je povinnyr tovar prevziaf za predpokladu, e vykazuje akekorvek vady alebo 
pogkodenia, nezodpoveda vyrnienenej gpecifikacii, pripadne nie sit k nemu pripojene vgetky 
doklady, nie je uvedenyr do prevadzkyschopneho stavu, pripadne nebol odslolganyr a pine 
funkenyr. V pripade, e kupujiki napriek tomu tovar prevezme, pripadne vyrhrady uvedie do 
preberacieho protokolu. Tian, e taketo vythrady kupukki v preberacom protokole neuvedie, 
nestraca iiadne naroky z titulu pripadnyrch vad tovaru a predavajtki sa zavazuje kaidu 
reklarnaciu kupujtkeho riadne preskumaf a bezplatrte vybavif, pokiar bola uplatnena 
v zaruenej dobe. Preberaci protokol musi byf podpisanyr zo strany kupujuceho nim poverenou 
osobou, inak sa tovar nepoval'uje za prevzatyr a dodanyr. V pripade, e kupujuci prevezme 
tovar s vyrhradami, zavazuje sa predavajtki odstranif vyrhrady v dobe v zmysle dohody 



zmluvných  strán  a ak  takáto  dohode  nie  je,  tak  najneskôr  v lehote  10  pracovných  dní.
V prípade výhrad uvedených v preberacom protokole sa tovar považuje za riadne dodaný až
momentom písomného potvrdenia kupujúceho o odstránenĺ takýchto výhrad.

5.5      Vlastnícke  právo  k tovaru  prechádza  na  kupujúceho  okamihom  dodania,  najneskôr  však
odovzdaním  tovaru  do jeho  dispozície.  Zodpovednosť za  škodu  na  tovare  prechádza  na
kupujúceho až protokolámym prevzati'm tovaru, pričom na protokole nesmú byť uvedené
žiadne výhrady kupujúceho k stavu, kvalite či iným vlastnostiam tovaru. V opačnom prípade
sa  tovar  považuje  za  riadne  dodaný  až  odstránením  výhrad  z preberacieho  protokolu.
Výhrada  z preberacieho  protokolu  sa  považuje  za  odstránenú  písomným  potvrdením  zo
strany kupujúceho.

5.6      Kupujúci nie je povinný prijat' čiastkové dodávky a/alebo čiastkové plnenia. Kupujúci je tiež
oprávnený odmietnut' prevziať tovar,  ak  ide o tovar,  ktorý  nebol  objednaný alebo  ak  ide
o tovar, u ktorého sú zjavné vady už pri preberaní tovaru. Rovnako je kupujúci oprávnený
reklamovať vady kedykoľvek počas záručnej doby bez ohľadu na moment ich zistenia a bez
ohl'adu ich zjavnost'.

Článok vl.
Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1      Zmluvné strany sa dohodli na tom, že akékoľvek konkrétne požiadavky kupujúceho na tovar
sú  pre  predávajúceho  záväzné,  pričom  na  nesprávnosť  či  nevhodnosť  pokynov  je  tento

povinný  kupujúceho  bezodkladne  písomne  upozorniť.  Súčast.ou  upozomenia  musí  byť
v takom  prípade  aj  návrh  náhradného  riešenia  alebo  návrh  úpravy  pokynov  tak,  aby  sa
dosiahol účel pokynu a zároveň aby sa eliminovala nesprávnosť či nevhodnost. pokynov.

6.2      Predávajúci sa zaväzuje nevyužit. na dodanie tovaru osoby, ktorých využitím by dochádzalo
k porušovaniu predpisov o nelegálnom zamestnávaní.

6.3      V prípade, že pri plnení zmluvy dôjde k akémukoľvek ohrozeniu či znečisteniu životného

prostredia, zodpovedá za toto v plnej miere predávajúci a je povinný bezodkladne napravit'
vzniknutý  stav  na  vlastné  náklady.  Taktiež  je  povinný  nahradiť  kupujúcemu  akúkol'vek
škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s porušením tohto ustanovenia či zmluvy ako celku.

6.4

6.5

Predávajúci  zodpovedá  za  všetku  škodu  na  majetku,   ako  aj  na  zdraví,  ktorá  vznikne

v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  predávajúci  je  povinný  poskytovať  kupujúcemu
v rámci tejto zmluvy a pri jq. plnení len pravdivé a presné vyhlásenia, a správne údaje+

6.6       Nesplnenie akejkol'vek povinnosti predávajúceho uvedenej v tejto zmluve sa považuje za jej

podstatné  porušenie  s následkom   vzniku   práva   kupujúceho  od   tejto  zmluvy  odstúpiť
a požadovať od  predávajúceho  okrem  zaplatenej  kúpnej  ceny  aj  úroky vo  výške  10  %  p.a.

z tejto sumy odo dňa jej zaplatenia.



l_anok VII. 
Kapna cena a zaruka za akosf tovaru 

	

7.1 	Dohodnuta küpna cena je vsledkom verejneho obstaravania a vyplynula z cenovej ponuky 
preclavajticeho ako uspegneho uchadzaea predmetneho verejneho obstaravania, ktora je 
prilohou tejto zmluvy. Ktipna cena tovaru bola zmluvr4rmi stranaini dohodnuta v sitlade so 
zakonom e. 18/1996 Z. z. o cenach v platmom zrteni. 

	

7.2 	Kiipna cena tovaru bude zo strany predavajticeho fakturovana samostatne. Predavajtici je 
opravneq vystavif fakhiru najsk8r po riadnom dodani tovaru, prieom tuba vystavi a na 
zaklade preberacieho protokolu podpisaneho kupujticirn. V pripade, e sifeasfou 
preberacieho protokolu sti 14hrady kupujticeho, je predavajitci opravne0 vystavif fakttiru 
na vyiktovanie kupnej ceny po pisomnom potvrdeni kupujuceho, 2e vhrady boli riadne 
odstranene. PotvrdenSi dodaci list a potvrdenie kupujiiceho o odstraneni v3'rhrad (ak protokol 
obsahoval vpirady) tvori neoddeliternit prilohu faktitry. 

	

7.3 	V kupnej cene sü zahrnute vgetky niklady preclavajuceho na nakup a dodanie tovaru, vratane 
prepravneho, balneho, nakladky, vykladky, inAtalacie, preskaania, za§kolenia °sob podra 
bodu 2.3 tejto zmluvy, zaruky, zarueneho servisu a vysporiadania majetkovch povinnosti 
voa tretim osobam v süvislosti s pripadm'rmi pravami du§evneho ei ineho vlastnictva 
talqrchto ()sob. 

	

7.4 	Pravo na zaplatenie ceny vznika predavajticemu a dorueenim riadne a spravrte vystavenej 
fakbary kupujucemu v nadvazstosti na odstithlasem'r a podpisami preberaci protokol. Fakttira 
sa nepovaiuje za riadne vystavenu, ak clVrba akakorvek nalaitosf v zmysle prislugnjrch 
pravnych predpisov alebo neobsahuje vgetIcy prilohy, na ktorifrch sa zmluvne strany v tejto 
zmluve dohodli. Rovrtako sa faktiira nepovaiuje za riadne vystaventi, ak obsahuje nespravne, 
nepresne i nepravdive tidaje, vratane nespravnych, nepresmich i nepravdiv3'lch ficlajov v jej 
prilohach. 

	

7.5 	Prectivajuci je opravnen)"7 vystavif kupujucemu faktitru najskor po piatich (5) pracovny.ch  
dtioch po vzniku prava na jej vystavenie podra bodu 7.2 tohto lanku. V pripade, e fakttira 
neobsahuje vgetky naleiitosti ei prilohy, kupujiaci je opravrienk taktito fakturu preclavajucemu 
vratif. Kupujtici sa v pripade, ak faktilra nie je vystavena riadne, nedostava do omegkania so 
zaplatenim kiipnej ceny, pretoie lehota splatnosti v takom pripade neplynie. 

	

7.6 	Splatnosf faktitry je zmluvnkmi stranami dohodnuta na tridsaf (30) dni odo dna jej riadneho 
dorueenia kupujticemu. V pripade nedostatkov vystavenej faktilry nova lehota splatnosti 
zaseina plynue aI &tom opatovneho dorueenia spravne vystavenej fakttiry. Zmluvne strany sa 
dohodli na torn, e pray° na zaplatenie kupnej ceny bez d'algieho zanika, ak nebola 
kupujucemu zo strany predivajticeho riadne vystavena faktura najneskor do giestich (6) 
mesiacov od dodania tovaru. 



7.7      Zmluvné strany sa dohodli na tom, že predávajúci poskytuje kupujúcemu pri dodávke tovaru
osobitne záruku za akosť dodaného tovaru v trvanĺ 24 mesiacov odo dňa riadneho dodania
tovaru kupujúcemu.

7.8      Zmluvné strany sa dohodli na tom, že predávajúci týmto kupujúcemu garantuje (poskytuje
osobitnúzáruku),žedodanýtovarbudepostanovenúzáručnúdobuspĺňat'všetkydohodnuté
a osobitne vymienené parametre,  a to nielen, ale aj, podľa prflohy č.  1  tejto zmluvy; bude
riadne slúžiť stanovenému účelu a nebude podliehat' skaze či inému obmedzeniu funkčnosti
a použiteľnosti. Predávajúci garantuje kupujúcemu aj to, že tovar bude odolný voči bežným

povetemostným podmienkam podľa pn'slušného ročného obdobia a jeho kvalita sa nezmení
ani v pn'pade jeho užívania na vymedzený účel za štandardných podmienok. Zmluvné strany
sa dohodli na tom, že predávajúci je povinný tovar pred jeho dodaním zabalit' (ak je to možné)
a pripravit.  na  prepravu  tak,  aby  boli  dodržané  všetky  podmienky  záruky  podra  vyššie

uvedeného  a tejto  zmluvy.  Na  akékoľvek  osobitné  požiadavky  na  starostlivosť  o tovar je

predávajúci  povinný  kupujúceho  písomne  upozomiť  najneskôr  pri  jeho  odovzdaní,  a to
zápisom v preberacom  protokole,  inak  sa  má  za  to,  že trvarie záruky nie je  podmienené
žiadnymi povinnost.ami zo strany kupujúceho.

7.9      Kupujúci  je  oprávnený  uplatniť  si  reklamáciou  vady  tovaru  kedykoľvek  po  ich  zistení,

najneskôr však v poskytnutej záručnq. dobe. Reklamácia môže byť urobená v písomnej forme,
a to   listom,   faxom   alebo   elektronickou   správou.   Predávajúci   sa   zaväzuje   začať   riešiť

reklamáciu obratom po jej domčení a vykonat' servisný zásah v lehote stanovenej kupujúcim
v rámci reklamácie, najneskôr však do 48 hodín od nah]ásenia poruchy/doručenia reklamácie,
to všetko bezodplatne.

7.10    V prípade výmeny vadného tovam či jeho akejkoľvek súčiastky začína plynúť nová zámčná
doba odo dňa dodania bezvadného tovaru/súčiastky kupujúcemu.

7.11     Nároky  zo  zodpovednosti  za  vady  sa  spravujú  príslušnými  ustanoveniami  Obchodného

zákomíka.

7.12     Porušenie    akqkol'vek    povinnosti    predávajúceho    súvisiacej    sposkytnutou    zárukou

(omeškanie   s vybavením   reklamácie,   nevybavenie   reklamácie   a pod.)   sa   považuje   za

podstatné porušenie tejto zmluvy.

7.13     Pri porušení povinnosti vybaviť reklamáciu riadne a včas, najneskôr však do piatich (5) dní

odo dňa oznámenia vady, je kupujúci oprávnený zabezpečiť si opravu/výmenu/odstránenie
vady sám na náklady predávajúceho. Zároveň sa to považuje za podstatné porušenie zmluvy
zo strany predávajúceho. Takouto činnost'ou nie je dotknutá záruka predávajúceho na tovar,
ktorá trvá aj naďalej.

7.14    Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že  súčasťou  záručnej  starostlivosti je  aj  vykonávanie

pravidelného servisu a prehliadok tovaru na náklady predávajúceho.



(lanok VIII. 
Skon&nie zmluvy a sankcie 

	

8.1 	Kupujaci je opravnem% od tejto zmluvy odstupif z deovodov uvederqrch v Obchodnom 
zakonniku, ako aj z deivodov uvedem'rch v tejto zmluve. 

8.2 Kupujtici je opravrteq od tejto zmluvy okrem zakonmich dovodov odshtpif aj 
z nasledovqch dovodov: 

a) predavajtici nedoda tovar riadne a vas, 
b) predavapci nespini svoju povinnosf doruCif kupujucemu fakhiru v stanovenej lehote alebo 

tieto nezodpovedajti skutoCrtosti a/alebo neobsahuju vgetky dohodnute prilohy, 
c) predavajtici pri pineni zmluvy porugi akftorvek pravny predpis, 
d) kupujfici zisti, e predavajaci dodal tovar nekvalitne, neodbome alebo bez potrebneho 

organizaCneho, personalneho Zi materialneho zazemia, 
e) predivajfici poskytol a/alebo poskytne kupujucemu akekorvek nepravdive itdaje 

vyhlasenia, 
0 predavajtici porugi akitkorvek povirmose, ktori sa podra tejto zmluvy povaiuje za 

podstatrui. 

	

8.3 	Odsttipenim od zrnluvy zartikaj6 v5etky prava a povinnosti stran zo zmluvy s ikinkami ex 
nunc, okrem prava na nahradu §kody, na zaplatenie zmluvnej pokuty a pray a povinnosti, 
ktore podra zakona alebo ich charakteru map trvaf aj po skon&M tejto zmluvy (za taketo sa 
povaluje aj ustanovenie bodu 8.7 tejto zmluvy). V pripade odstapenia ma kupujtici narok na 
vratenie v§etkcrch penainjrch narokov aj spolu s tirokmi vo v)gke 10 % p.a. z dartej sumy, 
ratatVrch odo dna zaplatenia kupnej ceny. 

	

8.4 	Predavajtici je povinn)", zaplatif kupujucemu zmluvrt6 pokutu za poru§enie povinnosti dodaf 
tovar riadne a vas. Zmluvne strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo vkgke 0,5 % z hodnoty 
objednaneho tovaru za kaid)"F aj zaat)',  den ornegkania predavajticeho s pinenim tejto zmluvy. 
Kupujtici ma v takom pripade pray° poiadovaf popri zmluvnej pokute od predavapceho aj 
uhradenie vzniknutej gkody v celom rozsahu. 

	

8.5 	Predavajoci je povinm'r zaplatif kupujucemu zmluvrtu pokutu za porugenie povinnosti, ktonl 
tato zmluva povaiuje za podstatmi. Zmluvne strany sa dohodli na zmluvnej pokute vo v3gke 
500,- denne za kaide jednotlive portis'enie takejto povinnosti, a to aj opakovane. Kupujuci 
ml v takom pripade pravo poiadovae popri zmluvnej pokute od predavajuceho aj uhradenie 
vzniknutej 5kody v celom rozsahu. 

	

8.6 	Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknute pray° na nahradu gkody, a to v celom rozsahu. 
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika povinnosf, ktorej spinenie je zabezpe&rte zmluvnou 
pokutou, pokiar kupujuci pisomrte nevyhlasi, 2e na spineni povinnosti u cralej netrva. 

	

8.7 	Zmluvne strany sa dohodli na torn, ie predavajtici nie je opravnert3'r bez predchadzajtkeho 
pisomneho salasu kupujitceho (s overem'rm podpisom gtatutarneho organu kupujticeho) 
poshipif i previesf na tretiu osobu akekorvek prava alebo povinnosti, ktore mu vznikli na 



základe alebo v súvislosti s touto zmluvou.  Predávajúci rie je oprávnený započítať sporné

pohl'adávky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z iného právneho titulu bez predchádzajúceho
písomného súhlasu kupujúceho. Toto ustanovenie platí bez ohľadu na trvanie a účinnost' tejto
zmluvy   čicharakter   nárokov,   ktoré   §ú   voči   kupujúcemu   zo   strany   predávajúceho
uplatňované (pretrvá aj po prípadnom zrušení zmluvy, odstúpení od zmluvy a pod.).

8.8      Zmluvné  strany  sa  dohodli  na  tom,  že ak  sa  ukáže  akékol'vek  vyhláserie  predávajúceho
uvedené v tejto zmluve ako nepravdivé alebo nie celkom pravdivé, vzniká kupujúcemu právo
na zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- € za každé jednotlivé porušenie tqto povinnosti, a to aj
opakovane.

Článok IX.
Doručovanie

9.1       Písomnosti  na  základe  tejto  zmluvy  sa  doručujú  druhej  zmluvnq.  strai`e  osobne  alebo

prostredníctvom doporučenej zásielky na adresu uvedenú v článku 1. tejto zmluvy, ak zmluva
neurčuje inak. Hedávajúci je povinný každú zmenu adresy oznámit' kupujúcemu písomne.
V prípade, že takúto zmenu neohlási, nie je kupujúci povinný preverovat' si jeho aktuálnu
adresu a doručovarie bude prebiehať na adresu uvedenú v článku 1. tejto zmluvy. Zásielka sa

považuje  za  doručenú  v deň,  keď ju  dotknutá  zmluvná  strana  prevzala  alebo  odmietla
prevziať. V prípade, že druhá zmluvná strana zásielku nepreberie,  považuje sa zásielka za
doručenú  na  treti'  deň  odo  dňa  uloženia  zásielky,  okrem  prípadu  odmietnutia  prevzatia
zásielky,  keď  sa  považuje  za  doručenú  dňom  odmietnutía  zásielku  prevziat'.  V prípade
doručovania prostredni'ctvom kuriérskej služby sa zásielka považuje za doručenú dňom jej

prevzatia  druhou  zmluvnou  stranou  alebo  dňom,  keď ju  dmhá  zmluvná  strana  odmietla
prevziat'.

Článok x.
Záverečné ustanovenia

10.1     Táto zmluva nadobúda platnosť a zaväzuje zmluvné strany odo dňa, v ktorom ju podpíšu
oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Ak nedôjde k podpísaniu tejto zmluvy v ten
istý deň oboma jq. zmluvnými stranami, za rozhodujúci deň pre nadobudnutie jej platnosti sa
bude  pokladať  deň,  v ktorom  druhá  zmluvná  strana  podpíše  zmluvu  neskôr.  Zmluva
nadobúda účinnost'  dňom  nasledujúcim  po  dni  jej   zverejnenia  na  intemetovej  stránke
kupujúceho  v súlade  s  ustanovením  §  47a  Občianskeho  zákonníka.  Predávajúci  berie  na
vedomie, že na nadobudnutie účinnosti zmluvy sa vyžaduje jq. zverejnenie prostredníctvom
internetovej stránky kupujúceho, s čím súhlasí a nemá voči tomu žiadne výhrady.

10.2    Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  v pri'pade,  ak  sa  podstatne  zmenia  podmienky,  ktorých

splnenie  považujú   za   podstatné,   zosúladia   zmluvu   s aktuálnym  stavom,   vo  forme  jej

písomných dodatkov, ktoré budú chronologicky číslované. To, že podstatná zmena nastala
a v čom spočíva je povinná preukazovat' strana, ktorá zmenu navrhuje.  Na zmenu zmluvy

podl'a   tohto  ustanovenia   nemá   navrhujúca   strana   právny  nárok.   Zmluvné  strany  pre
vylúčenie   pochybností  uvádzajú,   že   dôsledky   pandémie   nemajú   vplyv   na   povinnosti



predavajticeho podra tejto zmluvy a nepovaZuju sa preto ani za tzv. vis major. Zmluvu mono 
zmenif vylane v salade s § 18 zakona . 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene 
a dopineni niektorych zakonov. 

10.3 Ak niektore ustanovenia tejto zmluvy nie RI celkom alebo se'asti ainne alebo neskor stratia 
ainnost, nie je tym dotknuta platnosf ostatnych ustanoveni. Namiesto netkinnych 
ustanoveni a na vypinenie medzier sa pouiije Uprava, ktora, pokiar je to praline moine, sa 'eo 
najviac priblauje zmyslu a aelu zmluvy, pokiar pri uzatvarani zmluvy zmluvne strany tilt() 
otazku brali do iwahy. 

10.4 Tato zrnluva sa v pripadoch neupravenjrch v nej riadi ustanoveniami Obchodneho zakonnika. 
Toto ustanovenie sa pova2uje zaroveri aj za dohodu o vorbe prava (slovenske pravo) 
a pravneho reiimu (slovensky pravny poriadok). Na riegenie pravnych sporov z tejto zmluvy 
RI prislugne jedine slovenske sady. 

10.5 Navrh na uzavretie tejto zmluvy bol zmluvnym stranam predloieny tak, aby mali dostatok 
C'asu sa s nim zrozumiterne a jednoznadle oboznamif pred jej podpisom. Ohradom 
vysvetlenia textacie, pou2itYch pojmov Ci ich vyznamu nevznaga iiadna zo zmluvnych stran 
na druhtl zmluvrth stranu tejto zmluvy 2iadne po2iadavky a otazky a vyhlasuje, Ze v tejto 
suvislosti nerna iiadne pochybnosti o zmysle vgetkych ustanoveni tejto zmluvy. 

10.6 Ka2de ustanovenie tejto zmluvy je potrebne vykladaf v stilade s jej tleelom, prft'om sa vezme 
naleiity zreter na vgetky okolnosti suvisiace s riou, vratane spravania zmluvnych stran. 
Vyklad tejto zmluvy nesmie protiredf tomu,'eo je v jej slovach a vetach jasne a nepochybne. 
2iadna zo zmluvnych strait sa vgak nesmie dovolavaf slov a viet tejto zmluvy proti jej tit'elu 
a zmyslu. Zaroveri ka2dy bod tejto zmluvy je potrebne vykladaf v sulade s pravom, najma 
v sulade s pravnymi predpismi. Pri pochybnostiach o obsahu pravnych vzfahov medzi 
zmluvnymi stranami, ktore sa spravujti touto zmluvou, sa pouiije vyklad, ktory je pre 
kupujiiceho priaznivejgi. 

10.7 Pokiar sa nepreukaie opak, predpoklada sa, ie pri rokovani o uzavreti tejto zmluvy zmluvne 
strany konali starostlivo a s potrebnymi znalosfami, a ie mohli pri svojom rozhodovani 
v dobrej viere rozumne predpokladaf, 2e konaja informovane a v obhajiternom zaujme, 
prfeom sa zaroveri predpoklada, ie ka2cla zmluvna strana ma rozumove schopnosti na tirovni 
priememe sposobilej osoby schopnej vnimaf a postidif ael tejto zmluvy, ako i jazykove 
vyjadrenie ustanoveni obsiahnutych v tejto zmluve. 

10.8 Pre pripad pochybnosti o platnosti tejto zmluvy treba tilto pochybnosf vykladaf na farchu 
strany, ktora sa neplatnosti dovolava a na prospech druhej strany, t.j. podra zasady 
v pochybnostiach v prospech (in dubio pro reo). 

10.9 Ak sa dewod neplatnosti vzfahuje len na "asf tejto zmluvy, je neplatnou len tatoasf, pokiar 
z povahy tejto zmluvy alebo z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych doglo k jej uzavretiu, 
nevyplyva, 2e tilt° 'asf nemoZno oddelif od ostatneho obsahu tejto zmluvy. Zmluvne strany 
tymto deklaruju svoj zaujem na zachovani platnosti tejto zmluvy v &) mono napirgom 
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	, 



rozsahu,  to  znamená,  že  za  situácie  opísanej  v prvq.  vete  sa  predpokladá,  že  neplatné
ustanovenie je oddelitel.né od zvyšku zmluvy.

10.10  Zmluvné strany vyhlasujú, že pri rokovaní o uzavretí tejto zmluvy mali možnost. riadne a včas

požiadať o právne poradenstvo / právnu pomoc (právne služby) a o ďalšie fomy poradenstva
/ pomoci  (ďalšie služby),  potrebné pre uplatňovanie alebo bránenie ich práva  dotknutého
touto zmluvou.

10.11  Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobi]osť na právne úkony, a že nekonajú v duševnej

poruche,  ktorá  ich  robí  na  tento  právny  úkon  nespôsobilými.  Zmluvné  strany  zároveň
vyhlasujú, že pri uzavieram' tejto zmluvy nikto, najmä nie druhá strana, nezneužila ich tieseň,
neskúsenosť,   rozumovú   vyspelosť,   rozrušenie,   dôverčivosť,   ľahkomyseľnost',   finančnú

závislosť alebo neschopnost. plniť si záväzky (akékoľvek), a to najmä s ohľadom na to, že pred

uzavreti'm tejto zmluvy ma]i možnosť riadne a včas požiadat' o právne poradenstvo / právnu

pomoc (právne služby) a o ďalšie formy poradenstva / pomoci (ďalšie služby), podľa vlastnej
úvahy.

10.12  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  na  zmluvný  vzťah  medzi  kupujúcim  a predávajúcim  sa
neaplikujú   žiadne   všeobecné   zmluvné   podmienl(y   predávajúceho   alebo   dokumenty

obdobného charakteru, a to v žiadnom rozsahu.

10.13  Zmluvná strana berie na vedomie, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a/alebo

osobných   údajov   členov   štatutámeho   orgánu,   spoločníkov/akcionárov,   zamestnancov
a poverených osôb druhej zmluvnej strany je viazaná povinnost.ou mlčanlivosti v súlade s čl.

90  nariadenia  Európskeho  parlamentu  a Rady  (EÚ)  2016/679  z  27.  aprila  2016  o  ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa   zrušuje   smemica   95/46/ES    (všeobecné   nariaderie   o   ochrane   údajov)    (ďalej    len

„Nariadenie") a ust. § 79 zákona č.  18#018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon"). Zachovávat'
mlčanlivosť podľa tohto bodu zmluvy sú povinni' aj jej zamestnanci, jej štatutámi zástupcovia,

členovia jej  štatutárneho orgánu,  kontaktné osoby ako aj ostatné osoby,  ktoré prichádzajú
akýmkorvek spôsobom do kontaktu s osobnými údajmi. Povinnosť podra tohto bodu zmluvy
naďalq.  trvá  aj  po  zániku  zmluvy bez  obmedzenia,  čo  zmluvná  strana  berie  na  vedomie
a nemá voči tomu žiadne výhrady. Zmluvná strana sa zaväzuje vopred poučiť všetky osoby

podra tohto bodu zmluvy o povinnosti zachovávat' mlčanlivost', a to aj po zániku ich právneho
vzťahu  k zmluvnej strane, a o rizikách a nárokoch spojených s porušením tejto povinnosti.

10.14  Zmluvná strana berie na vedomie, že dmhá zmluvná strana spracúva jej osobné údaje, osobné

údaje   členov  jej   štatutárneho   orgánu,   štatutámych   zástupcov,   kontaktných   osôb   a  jej

zamestnancov v nevyhnutnom rozsahu na účel plnenia podľa tejto zmluvy. Zmluvná strana
zároveň vyhlasuje, že osoby podľa prvej vety tohto bodu boli poučené o ich právach v oblasti

ochrany   osobných   údajov   a povinnosti   zachovávať   mlčanlivosť,   čo   potvrdzuje   svojím

podpisom.



• 

10.15 Zmluvne strany vyhlasuju, e sü oboznamene s Nariadenim, Zakonom ako aj ostatnymi 

pravnymi predpismi v oblasti ochrany osobnych udajov,*Co potvrdzujii svojim podpisom. 

10.16 Zmluvne strany vyhlasujii, e prijali nalelite organizaCne a technicke opatrenia na 

zabezpeCenie ochrany osobnych adajov, a to najma pred ich zneu2itim, zniCenim alebo stratou 

akymkorvek sposobom. 

10.17 Ka2cla zo zmluvnych stran vyhlasuje, e je pine sposobila a opravnena na tento pravny ukon, 

nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuju jej slobodma, va2nu, 

urCitu a zrozumitermi voru, prejavenu bez tiesne alebo napadne nevyhodnych podmienok. 

10.18 Zmluvne strany zhodne vyhlasujii, 2e si tilt° zmluvu pozorne preCitali, jej obsahu porozumeli 

a na znak ich sahlasu so vgetkymi jej ustanoveniami ju podpisuju. 

10.19 Tato zmluva je vyhotovena v troch (3) rovnopisoch, priCom kupujtici obdr21 dva(2) 

vyhotovenia a preclavajuci obdr21 po jednom (1) vyhotoveni. 

Neoddeliternymi prilohami tejto zmluvy 

Priloha C. 1: 	gpecifikacia tovaru 

Priloha C. 2: 	Cenova ponuka predavajtaceho predloiena v ramci verejneho obstaravania 

Zmluvna strana: 

EKO — podnik verejnoprospegnSrch 

zast: JUDr. Daniel Hulin 

povereny vykonom funkcie riaditera 

Zmluvna strana: 

Construction Services s.r.o. 

zast: lng. Daniel Bel 

konater 

EKO - podnik VPS 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 

ICO: 00491870 D1t: 2020887022 
DPH: SK2020887022 

	  driare4 	2022 
odtla'ok peaatky a podpis 

C7 	dna 49  .4.  2022 
odtlao3k pedatky a podpis 





VerejnY ubstaravater: EKO - podnik verejnoprospegnYch sluiieb, Halagova 20, 832 90 Bratislava 

Priloha E. 1 Specifikacia predmetu zakazky 

Nazov predmetu zakazky: Sanitarny kontajner pre EKO - podnik VPS 

p.E. Funkcia 

Sanitarny kontajner, ktori bude sliiiif ako socialne 
zariadenie pre nayttevnfkov arealu Kuchajda v exterieri. 

Poiadovane prahove hodnoty 
parametrov 

ANO/ NE 
Pornikand 
hodnota 

Technicke vlastnostl Jednotka Minimum Maximum Presne 

1 sanitarny kontajner ks 1 ano 

2 - 

dfika kontajnera uvedena bez pristregku nad vonkajgie 
sprchove hlavice 	 _- 

mm 
— 

6055 6160 ano 
— -- 

3 gfrka kontajnera mm 2435 2438 ano 

4 vygka kontajnera mm 2590 2880 ano 

5 

prIstregok nad vonkajgie sprchove hlavice z pozinkovaneho 
plechu tmavohnedej farby o rozmere 

mm 800 x 1600 
800x 2435 

alebo 
800x2438 

no 

6 

Okna a dvere: 

okna plastove zabudovane vo farbe z vn6tra blele, z vonku 
tmavohnede alebo biele, s mreiou 

ks 3 ano biele 

okno plastove, gtandardizovane, dvojsklo bez rolety, 
sklopne, s mreiou 

rozmery girka x 
vYgka v mm 

590x528 
alebo 

600x450 
ano 

7 

vstupne ocefov6 dvere farba z vnistra biela z vonku 
tmavohneda 

ks 3 ano 
, 

vstupne dvere izolovane obojstranne lakovane 2ks 875 
rozmery ifrka x 

vygka v mm 
x 2000 875x2065 no 

8 
vstupne dvere Izolovane obojstranne lakovane lks 

rozmery girka x 
vYgka v mm 

1000 x 2000 1000x2155 ano 

9 

interierove dvere, material: drevotrieska, WC zamkom a 
kovanfm s indikatorom uzamknutia, vo farbe bielej, [meet: 3 570x1950 
ks 

rozmery tfrka x 
vcrgka v mm 

645 x 1970 
alebo 

625x2000 
ano 

10 

samozatvaraE dverf homy pre jednokrfdlove dvere, urEeny 
pre dverne kridlo so girkou 1000 mm a max. hmotnosfou 
120 kg. 

ks 1 ano 

Elektroingtalacia: 

11 elektroingtalacia: vonkajgie zasuyky 380/400 V ks 2 an° 
pripojenie 

kontajnera 
12 elektroingtalacia: vnOtorne zasuyky 220V ks 2 ano 
13 elektroingtalacia: vyping ks 2 ano 

14 

elektroingtalacia: osvetlenie nednove svletidlo 2x36 W alebo 
LED svietidlo 48W alebo LED svietidlo 2x30 W alebo 
ekvivalent 

ks 2 ano LED 2x 30W 

15 

elektroingtalacla: osvetlenie neonove svietidlo 1x36 W alebo 
LED svietidlo 8W alebo LED svietidlo 30W ekvivalent ks 1 ano 

16 elektroingtalacia: ventilator s dobehom ks 3 ano 
17 elektroingtalacia: teplovzdugny ventilator ks 3 ano 
18 rozvadzat's istiEmi ks 1 ano 

19 

umYvadlo na studen6 vodu s jednopakovou bateriou, so 
sif6nom, farba biela, zrkadlo, hak a nadobka na mydlo ks 3 ano 

20 sanitarne WC, gtandardne Its 3 ano 
21 sanitarne WC pre invalidov, gtandardne ks 1 ano 
22 podperne madlo k WC pevne ks 1 ano 

23 podpernd madlo dlhe k WC, sklopne o dlike min. 600 mm ks 1 ano 

24 Brzdiaci drilak toaletneho papiera ks 1 ano 

25 
pisoar, farba biela, s tlakovym splachovaEom a vedenim na 
stene, so sifanom, ttandardne ks 2 ano 

26 
Sklenene sklopne zrkadlo pre postihnutich o rozmeroch 
alebo ekvivalent mm 

600x400 ano  

27 
odvetranie odpadoveho systemu s prestupom cez vonkajgiu 
stenu, prfpadne strechu ks 1 ano 

28 pripojna armat6ra pre tlakov6 vodu ks 1 ano 

29 privod, odpad cez podlahu, od pad 100 mm, privod 3/4" ks 1 ano 



30 

sprchova hlavica s ingtalaciou v stene umiestnena z vonku 
kontajneru s jednopakovou bateriou, rozvody na stene vo 
vnUtri kontajnera 

ks 2 ano 

31 podlaha: cementova doska hrUbka mm 20 ano 
32 podlaha: PVC hrubka v gedej farbe mm 1,4 am,  
33 podlaha: parozabrana hrikka mm 0,2 ano 

34 
podlaha: izolacia napr. ISOVER alebo mineralna vata alebo 
ekvIvalent, hrtibka. 

mm 60 ano 

35 podlaha: obvodov9 plech pozinkovan9 ano 

36 
Technicke vlastnosti 

Hodnota / 
charakteristika 

obvodove steny: stenov9 panel vonkajgf z drevotrieskovej 
dosky - lzolacla polotena medzi kongtrukciu rarnu 

rozmery hrUbka 
v mm 

60 no 

37 

vnUtorne oplagtenie: steny a strop laminovana drevotrieska 
v bielej farbe 

laminovana 
drevotrieska v 

rozmery hrubka 
v mm 

10 ano 

38 
ram pevno zvaren9 odoln9 voti skruteniu vyhlasenle o 
zhode. 

pozInkovanej 
ocele 

ano 

39 
oplagtenie z lakovaneho pozinkovaneho plechu 

V  Illril 

rozmery hrubka 
0,55 ano 

40 
strecha z trapezoveho alebo rovinneho pozinkovaneho 
plechu o rozmere 

mm 0,55 ano 

41 

stregne odvodnenie pomocou rfny so 4 yr-a:Rome poloien9mi 
a obloien9mi zvodmi alebo 	vyspadovana strecha 
alebo ekvivalentne riegenie odvodnenla strechy 

ano vyspaclovana 

42 strecha s parozabranou o rozmere mm 0,2 ano 

43 
strecha s izolaciou, napr. ISOVER, alebo mineralna vata alebo 
ekvivalent o rozmere 

mm 100 thno 

44 stohovatelnost ano ano 

45 
sanitarny kontajner svojou kongtrukciou je samonosn9 s 
manostou prepravy 

ano ano 

46 

farba vonkajgieho oplagtenia predbeine RAL 8017 
Eokoladovo hnecia, pa dodanivzorkovnlka farieb bude 
upresnena, pripadne moie byf egte zmenena. 

an° 

47 vyptigfaci ventil rozvodov ano 

Osobitne poiiadayky na pinenie 

48 
Splatnosf faktUry je 30 kalendarnych dni od dorueenia 
faktOry. ano 

49 
Verejn9 obstaravater poladuje nov9, doposiar nepoubt9 
toyer. ano 

50 
Verejn9 obstaravater neposkytuje zalohu na dodanie tovaru. ano 

51 

Ak je Dodavater identifikovan9 pre DPH v inom Elenskom 
gtate Et) a toyer bude do SR prepraven9 z Ineho Elenskeho 
gtatu EC/, tento Dodavater nebude pri pinenI Zmluvy 
fakturovaf DPH. Vo svojej Kontraktenej ponuke vgak musl 
uviest prislugnu sadzbu a vigku DPH podfa zakona E. 
222/2004 Z.z. a cenu vratane DPI-I. ano 

52_Zaruka na predmet zakazky musi byt' minimalne 2 roky ano 



Construction(C,3 Services 

19.04.2022 

1 ks Sanitarny kontajner 20' 

Vyhotovenie 

- Kongtrukcia 
- Vonkargia .v9ika kontajnera 
- Svetta vka vnirtorneho priestoru 
- Prevedenie ramu strechy 
- Prevedenie rohoveho stipu 
- Prevedenie podtahovej kongtrukcie 
- Potoha pripojenia privodu a odvodu vody 

Lakovanie 

- Farba kontajnera 
Vntitormi dekor 

- Vniitorq dekor 
- Vn6tornj, dekor strop 

Tepelna izolacia 

- Tepetna izolacia steny 
- Tepetna izolacia stropu 
- Tepetna izotacia podtahy 
- Tepetna izolacia prieEky 

Elektrika 

- Prevedenie etektrickej pripojky 
- Etektrika 

Prevedenie Dodlahovej kon§trukcie 

- Rozostup otvorov pre vysokozdviinjf vozik 
- Podtahova *Oa 
- Podlahova krytina 
- Povytiahnuta podlahova krytina 

Vybavenie 

Postavenjr 
2591 mm 
2340 mm 
tandardne prevedenie 

'tandardne prevedenie 
tandardne podlahovenosniky 

Cez podtahu 

RAL 8017 Eokotadova hneda 

Drevotrieskova doska- bieta 
Drevotrieskova doska- biela 

Mineratna vtna 60 mm 
MineraIna vtna 100 mm 
Mineratna Ana 60 mm 
Bez tepetnej izotacie 

Vratane CEE preh(benia, vratane rozvadzga 
SK norma (400V/32A/5-polovjt) 

2050 mm 
Cementovo viazana podlahova ptatria 
SURESTEP, 2 mm, R10/C 
SURESTEP, 2 mm, R10/C 

11 ks Zositnenie stien 
3 ks Sanitarne okienko s vyklapacim kovanim 

Vka parapety: 1525 mm nad vrchnou hranou podtahy 
Vonkafgi rozmer podtaiia: 652 X 714 mm 
Svet19 okenn9 otvor: 590 X 528 mm 
Izotabe presklenie s plynovou 4plhou 

3 ks Okenne mreie 
2 ks Ocerove vonkafiie dvere 

Stavebna mierka podra DIN 4172 (irka): 875 mm 
Svetla priechodna girka: 811 mm 
Svetla priechodna 4gka: 2065 mm 
Otvarane von 

1 ks Ocerove vonkajgie dvere 
Stavebna mierka podra DIN 4172 (irka): 1000 mm 
Svetta priechodna .girka: 936 mm 
Svetta priechodna vjgka: 2065 mm 
Otvarane von 



ConstructiontC "%Services , 
19.04.2022 

DEL/ACE STENY 

4 LFMVnotorna deliaca stena 

Bez izolacie 
Drevotrieskova doska- biela 

5 LFM Deliaca stena WC 
3 ks Vnutorne dvere WC deliaca stena 625X2000 mm 

Elektricka ingtalacia 

5 ks Zasuvka, jednoducha 
1 ks Zasuvka, jednoducha 

350 mm nad hornou stranou dlaiky (HSD) 
3 ks Zasuvka, jednoducha 

Elektrina vo vihkom prostredi 
480 mm nad hornou stranou dlaiky (HSD) 

2 ks Zasuvka, jednoducha 
Elektrina vo vlhkom prostredi 
1800 mm nad hornou stranou diaiky (HSD) 

3 ks SeriovY vypinaC" 
Vvbavenie sanity 

1 ks Keramicke urnYvadlo, 500 X 410 mm 
Vratane pakovej baterie 
Vratane kovoveho zrkadla 
Vratane kovoveho haku 
Vratane nadobky na mydlo 

3 ks Keramicke umYvadlo, 500 X 410 mm 
Vratane pakovej baterie 
Vratane 5 titrovej nadrie pod 
stot Vratane kovoveho zrkadta 
Vratane kovoveho haku 
Vratane nadobky na mydto 

3 ks WC kontajner vr. toatety a driiaka papieroveho kotaa 
2 ks Pisoar vr. ttaddloveho splachovaEa 
1 ks PrieCka 
3 ks Odtok 
1 ks TtakovY redukCnY ventit 1" 

Vvbavenie WC v bezbarierovom whotoveni 

1 ks Kabina s toaletou (vyhotovenie vhodne pre telesne postihnutYch) 
1 kus nosna rukovar, vyvYgene sedlo, 1 kus rohova rukovat 

Vybavenie 
3 ks Ventilator odpadoveho vzduchu, 170 m3  
3 ks TeplovzduklY ventilator 2 kW 

Osvetlenie 

1 ks LED svietidlo z mliebeho skla 8 W 
2 ks LED montovane svietidlo 30W 

Dodatoena vjibava 
Predstrie§ka 

1 ks Velka strecha bez podpier (2125X1050 mm) 
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EKO - podnik verejnoprospeSnch sIuieb 
Halagova 20, 832 90 Bratislava 

Priloha 6. 2 

Navrh na pinenie kriterii 
predlokna v ramci k zadavania zakazky s nizkou hodnotou (§117 ZVO 6.343/2015) 

zakazka podra zakona 6. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni nielctot3'rch zakonov v zneni neskodich predpisov 

Verejnii obstaravater: 

EKO - podnik verejnoprospe§Och sluiieb, Halagova 20, 832 90 Bratislava 

Arazov predmetu zalcazky: 
„Sanitarny kontajner pre EKO — podnik VPS" 

Fred/dada uchadzae: 

Nazov: Construction Services s.r.o. 
Sidlo: Na Kracinach 2, 900 33 Marianka 
Ie0: 43 928 595 
Kontalctna osoba: Ing. Daniel Bel 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: daniel.bel@c-s.sk  
Intemetova adresa: www.constructionservices.sk  

p6. Predmet zakazky spolu celkova cena 
bez DPH DPH 20%  spolu eelkova 

cena s DPH 

1 
Sanitarny kontajner pre 
EKO — podnik VPS 
Cena je vratane 
dopravy. 

=19.980€ =3.996£ =23.976€ 

Uchadza6 prehlasuje, e sa v pinom rozsahu oboznamil s podmienkami V/zvy na predkladanie 
ponfik, opisom a Apecifikaciou predmetu obstaravania. Definovan/m podmienkam porozumel a s 
dodavkou tovaru/s1u2by za t/chto poclmienok sCthlasi. Uchadza6 zaroven prehlasuje, 2e v§etky 
fidaje uvedene v ponuke a doklady tvoriace sit6asf ponulcy sit tipine a pravdive. 
Zaroven vyhlasujem, 2e som/nie som platiterom DPH. 

Datum: 19.04.2022 

Miesto: Bratislava 

PediatIca, podpis §tatutarneho/spinomocneneho zastupcu: 


