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OBEC PRENČOV, PRENČOV 300, 969 73  PRENČOV 

 

V Ý Z V A 
N A  P R E D L O Ž E N I E  P O N U K Y 

 

 

  
 

Obec Prenčov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) 

zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás 

žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný 
predmet zákazky – zákazka na dodanie tovaru 

 

 
„RASTLINNÝ MATERIÁL“ 

 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  
Názov verejného obstarávateľa: Obec Prenčov 

Sídlo:      969 73  Prenčov 300 
Štatutárny zástupca:     Mgr. Alena Ciglanová 

IČO:            00320943 
DIČ:                  2021107396 
IČ DPH:        nie sme platca 

Tel.:              045 / 673 62 44 
Fax:              - 

E-mail:          prencov@prencov.sk 
Internetová stránka:    www.prencov.sk 
Bankové spojenie:      Prima banka Slovensko a.s.  

Číslo účtu.:                     SK14 5600 0000 0014 0285 7001 
 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 
Obec Prenčov, Obecný úrad Prenčov 300, 969 73  Prenčov 

 
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

Bc. Dominika Ečeková, odborná referentka 
 

4. Predmet obstarávania: 

Rastlinný materiál 
Predmetom zákazky je dodanie tovaru – rastlinný materiál, ako sú 
sadenice ruží, lipa malolistá, substrát, hnojivo, pletivo a koly pre 

kotvenie 
 

CPV kód: 03121100-6, 03452000-3, 09112200-9, 24430000-7, 
60000000-8 

 

http://www.prencov.sk/
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5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva na dodanie tovaru 

podľa ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 

Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom jej zverejnenie na 

webovom sídle verejného obstarávateľa. 
 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
Parková ruža "DAVID AUSTIN" , červená   200 ks 

Lipa malolistá "Tilia cordata",  
Ø kmeňa 10 - 12 cm, výška sadenice 180 - 250 cm   42 ks 
Prírodné hnojivo – pravá rohovina, bal. 1 kg      20 ks 

Substrát – rašelina, bal. 60 L         40 ks 
Šesťhranné pletivo, pozinkované, 16x16/0,7 mm,  

(cca 2 m na 1 strom), výška 1 m        84 bm  
Kotvenie stromu - koly o dĺžke min. 2 m, Ø 6 cm   126 ks  

 Dodanie tovaru           1 kpl 
 

Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre zrealizovanie projektu 
s názvom Lipová alej a záhony ruží, realizovaného prostredníctvom 

finančnej podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 
2018 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:    

5 202,45 € bez DPH 
(6 242,94 € s DPH) 

 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Obec Prenčov 
Prenčov 300, 969 73  Prenčov  

Dodať najneskôr do 31. 05. 2018  
 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo 
trvanie zmluvy:  

Lehota na dodanie tovaru najneskôr do 31. 05. 2018.  
V zmysle uzavretej Zmluvy na dodanie tovaru. 

 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

bez úhrady, sú súčasťou výzvy 
 

11. Financovanie predmetu zákazky:  

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov 
formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 – 
Program na obnovu dediny a spolufinancovaný z rozpočtu obce  

 
Úhrada za dodaný tovar vykonaná na základe plánovanej Zmluvy 

na dodanie tovaru medzi obcou Prenčov a dodávateľom tovaru. 
 

12. Lehota na predloženie ponuky:  

Pondelok, 30. apríl 2018 do 10.00 hod. 
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Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačom 
vrátené neotvorené.  

 
13. Spôsob predloženia ponuky:  

osobne, poštou alebo kuriérom 
 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.  
Ponuku je potrebné doručiť v stanovenej lehote na predkladanie 
ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla 

uchádzača s výrazným označením: SÚŤAŽ POD, NEOTVÁRAŤ! 
 

Adresa pre doručenie ponuky: 
Názov: Obec Prenčov 
Sídlo:  Prenčov 300 

PSČ  969 73 
Miestnosť: podateľňa Obecného úradu 
 

V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca písomne 

potvrdí jej prijatie. Potvrdenie o prevzatí príjemca potvrdí na 
doklad, kde tento musí obsahovať názov a sídlo uchádzača, názov 

a sídlo verejného obstarávateľa a názov zákazky. 
 

V prípade doručenia cenovej ponuky poštovou zásielkou alebo 
kuriérom musí byť doručená v stanovenom čase, pričom sa do 

úvahy neberie dátum jej odoslania. 
  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia 

a spôsob hodnotenia ponúk:  
  

Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je celková cena v EUR s DPH za 
obstaranie predmetu zákazky zahrňujúca všetky náklady dodávateľa. 
 

Spôsob vyhodnotenia ponúk: úspešným uchádzačom sa stane 

uchádzač, ktorý predloží ekonomicky najvýhodnujšiu celkovú cenovú 
ponuku v EUR s DPH na obstaranie predmetu zákazky, zahrňujúcu 
všetky náklady dodávateľa. 

 
15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Forma písomná, pevne zviazaná napr. v hrebeňovej väzbe 

Predloženie v 1 originálnom vyhotovení 
V slovenskom jazyku 
  

- Minimálne doklady a údaje predloženej ponuky: 
 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo 
uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, fax, e-mail, webová 

stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu 
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

b. Cenová ponuka v EUR, zahŕňajúca všetky náklady dodávateľa na 

obstaranie celého predmetu zákazky uvedeného v bode 6 Výzvy, 
opatrenú pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby. Ak uchádzač 

je platcom dane z pridanej hodnoty uvedie navrhovanú cenu 
v zložení: cena bez DPH, sadzba DPH a jej výška a cena vrátane 
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DPH; ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu 
ako cenu celkom pričom na stutočnosť, že nie je platcom DPH 

upozorní. Súčasťou predloženej cenovej ponuky je podrobný 
položkovitý rozpočet na predmet obstarania. 
Vrátane dopravy na miesto plnenia. 

c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať 
službu resp. uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb 

napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis 
zo živnostenského registra (stačí fotokópia), resp. iný ekvivalentný 
doklad. 

d. Špecifikácia ponúkaného tovaru – uchádzač predloží presnú 
špecifikáciu ponúkaného tovaru ako sú fotografie, katalógové listy 
a pod., aby sa jednoznačne potvrdilo splnenie požadovaných 

parametrov uvedených v bode 6 Výzvy. 
e. Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých 

dokladov a údajov uvedených v ponuke 
 

16. Otváranie ponúk:  

Dňa:    30. apríl 2018, pondelok o 10.00 hod.  
Miesto:  Obecný úrad Prenčov 
Názov:  Obec Prenčov 

 
17. Postup pri otváraní ponúk:  

otváranie predložených cenových ponúk je verejné 
spísaný bude zoznam predložených cenových ponúk a zápisnica 
z vyhodnotenia ponúk 

 
18. Lehota viazanosti ponúk:  

Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 31. 08. 2018.  
 

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Bc. Dominika Ečeková 
045 / 672 62 44 alebo 0911 482 204 
ecekova.ocu@prencov.sk 

 
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Uchádzač môže obstarávateľa požiadať o ďalšie informácie 
k predmetu zákazky najneskôr do 26. 04. 2018 do 10.00 hod. 
elektronickou poštou zasielanou na e-mailovú adresu 

ecekova.ocu@prencov.sk. Následne mu budú odoslané 
doplňujúce informácie elektronickou poštou. 

  

V Prenčove, 20. 04. 2018 

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

             Mgr. Alena Ciglanová 
                  starostka obce 

Prílohy:  

Príloha č.1 - „vzor Zmluvy“  

mailto:prencov@prencov.sk


 

 
5 
 

ZMLUVA NA DODANIE TOVARU 
č. ................... 

uzavretá medzi zmluvnými stranami 
 
 
Dodávateľ:  ......................................................... 
Sídlo   ......................................................... 

......................................................... 
v zastúpení:    ......................................................... 
bankové spojenie:  ......................................................... 
č. účtu:   ......................................................... 
IBAN:   ......................................................... 
IČO:   ......................................................... 
IČ DPH:  ......................................................... 
 
 

a  
 
 
Odberateľ:   Obec Prenčov 
   Obecný úrad č. 300 
   969 73  Prenčov 
v zastúpení:  Mgr. Alena Ciglanová 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
č. účtu:  1402857001/5600 
   1402852008/5600 
IBAN:   SK14 5600 0000 0014 0285 7001 
   SK92 5600 0000 0014 0285 2008 
IČO:   00 320 943 
DIČ:   202 110 73 96 
 

 
 

Článok I.  
Predmet zmluvy 

  
1.1.  Predmetom zmluvy je spolupráca medzi ....................................... a obcou 
Prenčov uzatvorená na dobu určitú, a to po dobu 6 mesiacov od podpísania Zmluvy. 
1.2. Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru na základe vykonaného Verejného 
obstarávania pre predmet zákazky Rastlinný materiál, v zmysle Cenovej ponuky 
doručenej dňa ....................................  Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný 
v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
1.3. Dodávateľ sa zaväzuje riadne dodať predmet zmluvy v množstve, kvalite a druhu 
podľa špecifikácie tovarov Odberateľom a spolu s predmetom zmluvy dodať 
odberateľovi doklady potrebné k prevzatiu predmetu zmluvy a to: daňový doklad, 
dodací list a pod.  
1.4. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Odberateľovi tovar podľa Prílohy č. 1, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 



 

 
6 
 

Článok II.  
Cenové podmienky 

 
2.1. Kúpna cena za predmet zmluvy podľa čl. I. je stanovená podľa zákona č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna. 
2.2. Kúpna cena za dodanie predmetu kúpy podľa čl. I. bod 1.2. zmluvy je: 
Cena bez DPH            .................... 
DPH 20%: .................... 
Cena spolu s DPH: .................... 
Slovom: ............................................................................  
2.3. Bližšia špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. 
2.4. Dodávateľ sa zaväzuje, že kúpna cena za predmet zmluvy sa nebude navyšovať 
oproti cene stanovenej v tejto zmluve. 
  
 

Článok III.  
Platobné podmienky 

  
3.1. Dodávateľovi vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny podľa čl. II. zmluvy na 
základe riadneho plnenia predmetu zmluvy podľa čl. I. tejto zmluvy. 
3.2. Dodávateľ nemá nárok na uhradenie preddavku. 
3.3. Odberateľ uhradí dojednanú cenu Dodávateľovi po prevzatí predmetu kúpy na 
základe faktúry vystavenej Dodávateľom. Prílohou faktúry bude dodací list potvrdený 
Odberateľom. 
3.4. Faktúra bude vykonaná po dodaní a prevzatí predmetu zmluvy. 
3.5. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia Odberateľovi. 
3.6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa §71 zákona 
č. 222/2004 Z.z. v platnom znení. 
3.7. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje alebo nebude obsahovať 
všetky uvedené náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej 
vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až 
po doručení novej faktúry Odberateľovi.  
3.8. Faktúry a všetky dokumenty odovzdáva Dodávateľ Odberateľovi v štyroch 
rovnopisoch. 

 
 

Článok IV.  
Kvalita, záručná lehota a reklamácia tovaru 

 
4.1. Dodávateľ je povinný odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu v dohodnutom 
termíne v bezchybnom stave. 

4.2. Odberateľ je povinný na výzvu Dodávateľa prevziať predmet kúpy v dohodnutom 
termíne v mieste dodania podľa čl. V ods. 5.2. 

4.3 Dodávateľ je povinný informovať Odberateľa o všetkých faktoch, ktoré by mohli 
negatívne vplývať na predmet plnenia zmluvy. 

4.4. Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet kúpy podľa čl. 1 tejto zmluvy má v čase 
prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti a že nemá vady, ktoré by znižovali jeho 
hodnotu alebo schopnosť jeho využitia. 
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4.5. Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá Dodávateľ  
iba vtedy, ak boli spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo nedodržaním 
osobitných podmienok zaobchádzania, ako napríklad spôsob zálievky, ochrana pred 
zvieratami a škodcami alebo odporúčaný spôsob zazimovania. 
4.6. Ak Dodávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy, Odberateľovi vzniká nárok na 
náhradu škody, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla v zmysle § 373 a nasl. 
Obchodného zákonníka.  
4.7. Dodávateľ na vlastné náklady odstráni vady zistené v záručnej dobe. 
4.8. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zaväzuje sa Dodávateľ  
dodať náhradný predmet plnenia zodpovedajúcej kvality, na základe zápisu 
vyhotoveného a podpísaného zmluvnými stranami. 
4.9. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia tovaru.  
4.10. V prípade zistenia nedodržania niektorého z požadovaných parametrov tovarov 
zo strany dodávateľa po doručení špecifikácií, a pri samotnom fyzickom preberaní 
tovaru objednávateľom, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s dodávateľom. 
4.11. Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade dodania poškodeného materiálu 
vrátiť predmetný tovar. 
 

 

Článok V. 
Čas plnenia a miesto dodania 

 
5.1. Čas plnenia tejto zmluvy je stanovený na dobu do 30 dní odo dňa zaslania 
objednávky zo strany Odberateľa.    
5.2. Dodávateľ dodá predmet kúpy do obce Prenčov. Presné miesto bude určené 
Odberateľom v deň dodania tovaru. 
5.3. Dodávateľ je povinný oznámiť presný termín dodania tovaru, a to najneskôr 2 dni 
vopred.  
5.4. Dodaný tovar musí byť certifikovaný a dodaný v súlade s platnou legislatívou 
a hygienickými predpismi a požadovanými parametrami. 
 

 

Článok VI. 
Zabezpečenie záväzkov 

 
6.1. Neuhradením faktúry v stanovenej lehote podľa čl. III vzniká Odberateľovi 
povinnosť zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý 
deň omeškania. 
6.2.  V prípade nesplnenia zmluvne dohodnutého termínu dodania predmetu zmluvy 
má Odberateľ právo uplatniť si u Dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý 
začatý deň omeškania z dohodnutej ceny.  
 
 

Článok VII. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
7.1 Predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy v plnom rozsahu v dohodnutom 
termíne v bezchybnom stave. 
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7.2 Kupujúci je povinný na výzvu Predávajúceho prevziať predmet kúpy v dohodnutom 
termíne v mieste dodania  podľa Čl. V tejto zmluvy. 

7.3 Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o všetkých faktoch, ktoré by mohli 
negatívne vplývať na predmet plnenia zmluvy. 

 
 

Článok VIII. 
Zánik zmluvy 

 
8.1. Ak zmluvná strana poruší povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, druhá zmluvná 
strana môže od zmluvy odstúpiť. 
8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis maior, ktorých 
dôsledkom je nemožnosť plnenia niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre 
okamžité odstúpenie od zmluvy. 
 
 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
9.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a Občianskeho zákonníka. 
9.2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo jej dodatky musia mať písomnú formu 
a musia byť podpísané zmluvnými stranami. 
9.3.  Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho 
s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 v rámci projektu 
s názvom „Lipová alej a záhony ruží“, a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy 
a platnej legislatívy.  
9.4. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto 
zmluvy, v plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy 
konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných 
podmienok. 
9.5. Zmluva je vyhotovená v 4 prevedeniach, pričom každá zo zmluvných strán 
dostane po 2 rovnopisy. 
9.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
po jej zverejnení. 
 
Príloha č.1: Rozpočet 
 
 
V ................., dňa: ....................     V ......................, dňa:  ............... 
    
Za Dodávateľa:    Za Odberateľa:  
 
 
 
..................................................   ....................................................... 

...............................                   Mgr. Alena Ciglanová        
konateľ spoločnosti                    starostka obce  
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Príloha č. 1 
Položkovitý rozpočet 

 
 

p.č. Názov položky Množstvo 
Merná 

jednotka 

Jednotková 
cena s DPH 

(€) 

Suma s 
DPH (€) 

1 Lipa malolistá “Tilla 

cordata” 
42 ks 0,00 0,00 

2 Ruža “David Austin” 200 ks 0,00 0,00 

3 Prírodné hnojivo  - 
prírodná rohovina, bal. 

1 kg 

20 ks 0,00 0,00 

4 Substrát – rašelina, 

bal. 60 L 
40 ks 0,00 0,00 

5 Šesťhranné pletivo, 
pozinkované, 

16x16/0,7 mm, (cca 2 
m na 1 strom), výška 1 

m 

84 bm 0,00 0,00 

6 Kotvenie stromu troma 

kolmi o dĺžke min. 2 m, 
priemer 6 cm 

126 ks 0,00 0,00 

SPOLU s DPH 0,00 € 

 


