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Zmluva o dodávke tovarov 
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2  a násl. Zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“) 

 
NÁVRH 

Zmluvné strany 
1.   Objednávateľ:    Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 
so sídlom:  Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava 
zastúpený:  Doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc., riaditeľ 
IČO:  36077534 
DIČ:      2021792025 
IČ DPH:        NEPLATCA DPH 
bankové spojenie:                 Tatra banka, a.s. 
číslo účtu (IBAN):                                          
oprávnená osoba:   Doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc., riaditeľ  
(ďalej len „Objednávateľ“)  

 
2.   Dodávateľ:      xxx 
so sídlom:                                             xxx  
zastúpená štatutárnym orgánom:         xxx 
IČO:                                                      xxx 
DIČ:                                                      xxx 
IČ DPH:       xxx 
peňažný ústav:                                     xxx 
číslo účtu:                                             xxx 
oprávnená osoba:  xxx 
(ďalej len „Poskytovateľ“)  
 

uzatvárajú zmluvu nasledovného znenia: 
 

Preambula 
 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“) v rámci projektu „Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi 
Slovenskom/Ukrajinou a Nórskom/Ruskom“, kód CBC01018, ktorý je spolufinancovaný v rámci Nórskeho 
finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. 
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa 
§ 117  zákona o verejnom obstarávaní. 
 

Čl. 1 
Predmet plnenia 

 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve dodať 
prijímateľovi grantu (Obejdnávateľovi) predmetný tovar na realizáciu projektu tak, aby sa projekt zrealizoval riadne a 
včas a dosiahol jeho stanovený účel.  

1.2 Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar na predmet zákazky s názvom Nákup techniky a nástrojov a je zodpovedný za 
sprostredkovanie a zabezpečenie dodávky tovaru čo do množstva a druhu podľa špecifikácie uvedenej vo výzve na 
predkladanie ponúk a návrhu na plnenie kritéria, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Objednávateľ sa 
zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu. 
 



 2 

Špecifikácia predmetu zákazky: 
 

Predmet zákazky  Predmet Počet Špecifikácia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nákup techniky 
a nástrojov na 

realizáciu údržby 
priestranstiev na 

hraničných 
priechodoch a pozdĺž 

hranice 

(1) Kolesový malotraktor 1 ks 

Základná charakteristika:  
1 ks kolesový malotraktor bez kabíny s výkonom min 
20 kW a max 40 kW s nadstavcami: mulčovač a 
kosačka (dvojbubnová, záber min. 1,35 m), vrátane 5 r. 
servisu. Malotraktor bude slúžiť jednak na pravidelný 
zvoz smetia z okolia HP Vyšné Nemecké – Užhorod, 
jednak na mulčovanie porastov a kosenie trávy v okolí 
HP a tiež na zelenej hranici (zapožičiavanie hraničnej 
polícii a colnej správe MF SR)  
Ďalšie charakteristiky:  
Motor:  
- diesel, min. 4 valec, min. EURO III, batéria aspoň 12 V 
– 70 AH – 400 A  
- minimálny výkon 20 kW, maximálny výkon 40 kW  
Prevodovka:  
- plne synchronizovaná prevodová skriňa, min. 12 
rýchlostí vpred a 12 rýchlostí vzad  
Vývodový hriadeľ:  
- zadný vývodový hriadeľ min. 540 ot./min.  
Hydraulika:  
- elektrohydraulicky ovládaná uzávierka oboch 
diferenciálov, hydrostatické riadenie samostatným 
čerpadlom min. 15 l/min., 2 vonkajšie okruhy 
hydrauliky s rýchlospojkami, min. 4 rýchlospojky vzadu, 
hydraulické čerpadlo s výkonom min. 30 l/min.  
Ďalšie vybavenie:  
- kotúčové brzdy v olejovej vani, mechanicky 
odpružené sedadlo, zadný trojbodový záves so 
zdvihom min. 1200 kg, kategória I, maják, zadný záves  
Kosačka – nadstavec:  
Kosačka dvojbubnová záber min. 1,30 m  
Pracovná poloha /m/: min. rozmer: DxŠxV = 1,5 x 2,5 x 
1,2  
Váha max 250 kg  
Potrebný výkon traktora /kW/: od 18  
Počet nožov: min. 4 ks  
Otáčky kardanu min. 540 ot/min.  
Mulčovač – nadstavec:  
Musí umožniť ľahko a rýchlo udržiavať priľahlé strany 
priekop a strúh.  
Možnosť bočných nakláňaní +90° (kolmo k terénu) a 
min. -50° (pod úroveň terénu)  
Môže byť typ s prevodovkou vnútri skrine alebo s 
prevodovkou vonku skrine  
Pozícia mulčovača je za traktorom na pravej bočnej 
strane. 

(2) Motorový krovinorez 1 ks 

1 ks motorový krovinorez so žacím nástrojom, výkon 
min. 1,0 kW/k, hmotnosť max 5,5 kg. Bude používaný 
na kosenie porastov a trávy v okolí HP a tiež na zelenej 
hranici (zapožičiavanie hraničnej polícii a colnej správe 
MF SR) 

(3) Motorová píla 1 ks 

1 ks motorová píla, reťazová, benzínová. Výkon min. 
1700 W, zdvihový objem min. 35,2 cm3, dĺžka reznej 
časti lišty min. 33 cm, hmotnosť max. 5 kg. Bude 
používaná na odstraňovanie náletov drevín, či výrub 
drevín z pásma zelenej hranice a v okolí HP 
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(4) Smetné koše 25 ks 

25 ks smetné koše – vonkajšie, so strieškou a  
s vnútornou vymeniteľnou nádobou. Konštrukcia 
kovová vykladaná drevenými latkami/fošňami. 
Preferovaný tmavší odtieň dreva (napr. čerešňa, 
gaštan). Konštrukcia, vymeniteľná nádoba aj drevo 
odolné proti nepriaznivým vplyvom počasia. Min. 
objem 50 litrov. Vrátane osadenia. Koše budú osadené 
na prístupovej ceste a v okolí HP Vyšné Nemecké – 
Užhorod. 

(5) Parkové lavičky 4 ks 

4 ks parkové lavičky, dĺžka min. 170 cm, hĺbka min. 58 
cm, výška min. 70 cm, s operadlom; konštrukcia 
kovová, drevené smrekové fošne v sedacej 
a operadlovej časti. Preferovaný tmavší odtieň dreva 
(napr. čerešňa, gaštan). Konštrukcia aj drevo odolné 
proti nepriaznivým vplyvom počasia. Lavičky budú 
osadené na prístupovej ceste a v okolí HP Vyšné 
Nemecké – Užhorod. 

 

 
Čl. 2 

Spôsob, lehota a miesto plnenia 
 

 
2.1 Dodávateľ sa zaväzuje na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dodať pre Objednávateľa predmetný tovar 
 na základe bodu 1.2 tejto zmluvy. 
2.2  Objednávateľ sa zaväzuje, že Dodávateľovi poskytne potrebnú súčinnosť pre riadne dodanie tovaru. 
2.3  Dodávateľ je povinný pri zabezpečení dodávky tovaru dodržiavať všetky platné právne predpisy, najmä 

 bezpečnostné, protipožiarne a hygienické predpisy. 
2.4  Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať služby súvisiace s dodávkou predmetného tovaru výlučne pracovníkmi 

 odborne spôsobilými na túto činnosť. 
2.5  O dodanom tovare podpíšu zmluvné strany preberací protokol.  
2.6  Miesto plnenia:  Vyšné Nemecké 
2.7  Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky najneskôr do: 31.03.2017 

 a spresniť termín a miesto dodania tovaru Objednávateľovi minimálne 10 dní pred samotným dodaním 
 tovaru. 

 

Čl. 3 
Cena za poskytnutie služby, náhrada nákladov a platobné podmienky 

 

3.1  Objednávateľ uhradí Dodávateľovi na základe tejto zmluvy sumu vo výške:  
 

xxx,xxx EUR (slovom: xxx EUR).  
 
 a to pri splnení podmienok uvedených v tejto zmluve a v súlade s ustanoveniami zmluvy a všetkých jej príloh, 
 v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi predpismi EÚ.  
 
3.3  Splatnosť faktúry vystavenej Dodávateľom je 30 dní.  
 
3.3  Odmena za predmet zákazky zahrňuje všetky náklady, ktoré budú vynaložené v súvislosti s predmetným 
 dodaním tovaru. 
 
3.4 Ponúknutá cena Dodávateľa  je konečná a zahŕňa dopravu na miesto plnenia, inštaláciu, montáž 
 a uvedenie do prevádzky s odskúšaním všetkých funkčných prvkov vrátane školenia na obsluhu zariadenia 
 a jeho spustenia do prevádzky. Cena zahŕňa aj zákaznícku podporu cez telefón minimálne po dobu záručnej 
 doby. 
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3.5 Dodávateľ sa zaväzuje, že predloží Objednávateľovi faktúru, a to do 10 pracovných dní od podpisu 
 preberacieho  protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami. Podkladom 
 k vystaveniu a úhrade faktúry za predmet zmluvy je preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu 
 zmluvy. 
 

Čl. 4 
Zodpovednosť za vady a záruka za akosť tovaru 

 
4.1 Tovar má vady, ak nezodpovedá tejto zmluve alebo objednávke Objednávateľa alebo ak Dodávateľ 
 porušil  povinnosť dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré určuje Zmluva. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
 pochybností zmluvné strany potvrdzujú, že Dodávateľ zodpovedá za vady tovaru aj za záruku za akosť 
 v plnom rozsahu.  

4.2 Dodávateľ zodpovedá za vady tovaru:  

i. ktoré má tovar v čase jeho odovzdania Objednávateľovi,  

ii. vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli spôsobené porušením povinnosti Dodávateľa,  

iii. v rozsahu záruky za akosť tovaru poskytnutej v tejto Zmluve. Dodávateľ nezodpovedá za vady 
spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa pri inštalácii tovaru, ak v súlade s touto zmluvou včas 
upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a prerušil inštalovanie tovaru, ako to bolo 
potrebné, a Objednávateľ na použití pokynov pri inštalovaní tovaru písomne trval.  

4.3 Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie vád tovaru zistených pri odovzdávaní tovaru 
 spôsobom a v lehote uvedenej v preberacom protokole.  
4.4 Dodávateľ preberá záruku za akosť tovaru, pričom dĺžka záručnej doby pri kolesovom malotraktore je 
 60 mesiacov a ostatného tovaru, na ktoré sa vzťahuje záručná doba uvedená v záručnom liste, platí dĺžka 
 záručnej doby uvedenej v záručnom liste a to odo dňa dodania tovaru Objednávateľovi na základe 
 preberacieho protokolu.  

4.5 Záručná doba začne plynúť dňom riadneho odovzdania tovaru Objednávateľovi na základe preberacieho 
 protokolu. Záručná doba platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskôr 
 ako pri odovzdaní tovaru. Zodpovednosť Dodávateľa za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka za 
 akosť nevznikne, ak tieto vady boli spôsobené (po prechode nebezpečenstva škody na Objednávateľa) 
 vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Dodávateľ alebo osoby, pomocou ktorých plnil svoj záväzok.  

4.6 Objednávateľ je povinný podať Dodávateľovi správu o vadách tovaru, za ktoré zodpovedá Dodávateľ, 
 bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, a tieto vady špecifikovať. Zmluvné strany sa pre prípad vád 
 tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo 
 požadovať a Dodávateľ povinnosť bezplatne tieto vady odstrániť. Dodávateľ sa zaväzuje začať s 
 odstraňovaním reklamovanej vady tovaru bez zbytočného odkladu od podania správy o vade a 
 zabezpečiť odstránenie vady tovaru v lehote primeranej povahe vady, najneskôr však do 5 (piatich) 
 pracovných dní odo dňa oznámenia vady.  

4.7 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré 
 zodpovedá Dodávateľ. 

4.8 Zárukou za tovar preberá Dodávateľ záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na 
 dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.  

4.9 Počas záručnej doby sa Dodávateľ zaväzuje poskytovať Objednávateľovi záručný servis na dodané 
 tovary,  ktoré sú predmetom zákazky. Počas záruky sa požaduje zabezpečenie opravy do troch (3) pracovných 
 dní odo dňa nahlásenia poruchy v mieste plnenia. 
 

 

Čl. 5 
Práva a povinností zmluvných strán 

 

5.1 Požaduje sa aby Dodávateľ predložil na ponúkané tovary, ktoré sú predmetom zákazky, najneskôr v deň ich 
dodania, vyhlásenie o zhode alebo certifikát zhody, a pod. 
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5.2 K tovarom musí byť súčasne dodaná sprievodná technická dokumentácia výrobcu vrátane návodov na 
 obsluhu, v origináli a v preklade do slovenského alebo českého jazyka. 

5.3 Všetky dodané tovary musia byť nové, nepoužité, bez vád, v originálnych obaloch (ak relevantné). 

5.4 Dodávateľ predloží Objednávateľovi do dvoch pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy doklady 
preukazujúce splnenie všetkých technických špecifikácií a technických vlastností jednotlivých položiek 
predmetu zmluvy uvedených vo špecifikácii predmetu zákazky,  prospektový materiál, prospekt, katalóg, 
technický list a pod., ktorý musí obsahovať technickú špecifikáciu a technické vlastnosti ako aj obrázok 
ponúkaného tovaru (všetkých jeho častí). 

 
5.5  Na osobné prevzatie predmetu zmluvy sú oprávnení iba splnomocnení a autorizovaní zástupcovia 

 Objednávateľa, ktorí na mieste skontrolujú dodaný tovar. 
 

 

Čl. 6 
Zmluvné pokuty 

 

6.1  Ak sa Dodávateľ dostane do omeškania s dodaním tovaru, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 
 Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z celkovej ceny činnosti za každý, aj začatý deň 
 omeškania, až do dňa, kedy budú príslušné povinnosti riadne splnené. V tomto prípade je Dodávateľ
 povinný túto zmluvnú pokutu Objednávateľovi zaplatiť, prípadne pokuta môže byť odpočítaná 
 Objednávateľom z fakturovanej čiastky. 
 
6.2  Ak nebude faktúra za dodanie tovaru, ktorú Dodávateľ  vystavil Objednávateľovi  za podmienok 
 stanovených touto zmluvou, uhradená v lehote jej splatnosti, z dôvodu výlučne na strane Objednávateľa, 
 je Dodávateľ oprávnený od Objednávateľa požadovať, aby mu zaplatil úrok z omeškania vo výške 0,1 % z 
 dlžnej čiastky,  za každý ukončený deň omeškania, maximálne do výšky 10 % z celkovej ceny. V tomto 
 prípade je Objednávateľ povinný tento úrok z omeškania Dodávateľovi uhradiť. 
 
6.3  Dodávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50% zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.1., resp. 
 Objednávateľ má možnosť uplatnenia náhrady škody zo strany Dodávateľa, ak neboli dodržané 
 podmienky úplného prístupu k účtovníctvu dodávateľa, alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa 
 Dodávateľ dopustil konania, ktoré je v Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci 
 Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na programové obdobie 2009 - 2014 
 označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a 
 to najmä v prípade, ak bude prijímateľ (Objednávateľ) povinný vrátiť poskytnutý projektový grant.  

 
Čl. 7 

Komunikácia 
 

7.1  Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne 
 plnenie svojich záväzkov. Zmluvné strany sú povinné informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých 
 skutočnostiach, ktoré sú, alebo môžu byť dôležité pre riadne plnenie tejto zmluvy. 
 
7.2  Každá komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať prostredníctvom oprávnených osôb, 
 štatutárnych orgánov zmluvných strán, príp. nimi poverených osôb.  
 
 

Čl. 8 
Osobitné ustanovenia 

 
8.1  Dodávateľ je povinný poskytnúť oprávneným subjektom (vrátane Úradu vlády Slovenskej republiky, 
 Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí 
 Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a 
 ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych 
 predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami) úplný prístup k účtovníctvu 
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 Dodávateľa súvisiaceho s projektom, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v 
 súlade s platnými právnymi predpismi SR. 
8.2  Dodávateľ je povinný používať identifikáciu názvu projektu a zdroja financovania, t.j. Nórske granty a  štátny 
 rozpočet SR. 
8.3  Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, bude zverejnená na 
 webovom sídle správcu programu eeagrants.sk a norwaygrants.sk.  
8.4 Dodávateľ sa zaväzuje akceptovať právo Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy, ak nastanú podstatné 
 zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje:  
 - pozastavenie poskytnutia grantu na realizáciu predmetu tejto zmluvy Správcom programu 
 - neschválenie verejného obstarávania Správcom programu. 

 
 

Čl. 9 
Záverečné ustanovenia 

 

9.1 Zmenou na strane Dodávateľa aj formálneho charakteru (napr. zmenu kontaktných údajov, štatutárneho 
 orgánu, bankového spojenia a pod.), je Dodávateľ povinný do 7 pracovných dní odo dňa jej vzniku písomne 
 oznámiť Objednávateľovi. 
9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej dohode formou 
 písomných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  
9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pri porušení povinností dohodnutých touto zmluvou, každá zmluvná strana je 
 oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť, pričom Dodávateľ je povinný vrátiť poskytnuté prostriedky 
 Objednávateľovi. Odstúpenie od tejto zmluvy voči druhej zmluvnej strane je účinné okamihom doručenia 
 prejavu vôle odstupujúcej zmluvnej strany od zmluvy. 
9.4 V ostatnom, výslovne neupravenom touto zmluvou, platia príslušné platné ustanovenia Obchodného 
 zákonníka v znení neskorších predpisov. 
9.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri 
 a Dodávateľ jeden rovnopis.  
9.6 Zmluvné strany o prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli a tento zodpovedá skutočnému 
 prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú. 
9.7 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.  
 
 
V  Bratislave, dňa: xx.xx.xxx 
 
 
 
     
 
     za Objednávateľa:                                                                     za Dodávateľa: 
 
     Doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc., riaditeľ   xxx 


