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B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

I. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY – ČASŤ „A“  
 
 

Minimálny zoznam zmluvných podmienok, ktoré bude obsahovať uchádzačom predložený 

návrh  Zmluvy: 

Kúpna zmluva číslo: ....................... 
 
uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb., v znení neskorších 

predpisov 
  

I. Zmluvné strany 
 
Kupujúci: 
 

Názov organizácie:  Mesto Nitra 

Sídlo organizácie:  Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra 

IČO:      00308307 

DIČ:      2021102853 

  V zastúpení:    Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. – primátor mesta Nitra 

  Bankové spojenie:   PrimaBanka, a.s. 

číslo účtu:     0800283002/5600 

Predávajúci: 
 

Názov organizácie:   

Sídlo organizácie:   

IČO:       

DIČ:       

  V zastúpení:     

  Bankové spojenie:    

číslo účtu:      

 

 

 

 

 

 



II. Predmet zmluvy  

1. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať predmet zmluvy: 

Nádoby na bioodpad v počte 8500 ks 

Ekosklad  s príslušenstvom v počte 7 ks (sád) 

 

v zmysle  technickej  špecifikácie  uvedenej  v prílohe  č.  1  tejto  zmluvy  a  previesť  na  neho 

vlastnícke právo k tovaru za podmienok a spôsobom uvedeným nižšie. 

2. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s dodaním predmetu zmluvy (ďalej aj tovar)  Kupujúcemu 

predložiť doklady vzťahujúce sa na tovar: 

‐ dodací list,  

‐ záručný list,  

‐ návod na obsluhu v slovenskom jazyku. 

3. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za riadne a včas dodaný tovar Predávajúcemu 

kúpnu cenu za podmienok a spôsobom uvedeným nižšie.  

 

III. Kúpna cena a platobné podmienky 

1. Cena za predmet zmluvy je výsledkom nadlimitnej zákazky „Nákup odpadových nádob, nákup 
ekoskladov, nákup zberových automobilov“, časť „A“ predmetu obstarávania:  

 
Nádoby na bioodpad v počte 8500 ks: 
 

Cena bez DPH:     ................................  EUR  .................................. slovom eur 
Výška DPH:    ................................  EUR  .................................. slovom eur 
Cena s DPH:    ................................  EUR  .................................. slovom eur 

 
Ekosklad  s príslušenstvom v počte 7 ks (sád): 
 

Cena bez DPH:     ................................  EUR  .................................. slovom eur 
Výška DPH:    ................................  EUR  .................................. slovom eur 
Cena s DPH:    ................................  EUR  .................................. slovom eur 

 
Dohodnutá  kúpna  cena  je  konečna,  nemôže  sa  meniť  a  zahŕňa  všetky  poplatky 
predávajúceho  súvisiace  s  dodaním  tovaru  a  inštruktážou.  Súčasťou  kúpnej  ceny  je  aj 
príslušná  spotrebná  daň,  pri  dovážanom  tovare,  clo  a  iné  platby  vyberané  v  súlade  s 
právnymi predpismi. Tovar je zdravotne neškodný a vyhovuje ST normám. 

2. Kupujúci  sa  zaväzuje  zaplatiť  kúpnu  cenu  za  riadne a  včas dodaný  tovar a to nasledovným 
spôsobom: 

 
Predávajúci po dodaní tovaru Kupujúcemu vystaví a doručí faktúru so splatnosťou 30 dní odo 
dňa doručenia, na základe riadneho preberajúceho protokolu k predmetu zmluvy.  

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Prílohou faktúry 
musí  byt  kópia  dodacieho  listu  potvrdeného  (pečiatka  a  podpis)  zástupcom  Kupujúceho, 
ktorý je písomne poverený Kupujúcim k prevzatiu tovaru. 



4. Zmluvné strany sa dohodli, že peňažný záväzok sa považuje za splnený momentom pripísania 
príslušnej finančnej čiastky na účet Predávajúceho. 
 

IV. Dodacia lehota a dodacie podmienky 

1. Termín dodania: Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v termíne najneskôr do 6 mesiacov odo 
dňa účinnosti  kúpnej  zmluvy. Miesto plnenia: Mesto Nitra,  Štefánikova  trieda 60,   950 06 
Nitra 

2. Z Predávajúceho prechádza nebezpečenstvo  škody a vlastnícke právo k  tovaru momentom 
jeho prevzatia zástupcom Kupujúceho. 
 

V. Povinnosti zmluvných strán 

1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy na základe platnej Kúpnej zmluvy. 
2. Kupujúci  sa  zaväzuje  zaplatiť  kúpnu  cenu  vo  výške  a  spôsobom  dohodnutým  v  článku  II. 

Zmluvy a prevziať predmet zmluvy spôsobom dohodnutým v čl. II a III Zmluvy. 
3. Predávajúci  sa  zaväzuje  strpieť výkon  kontroly/auditu/overovania  súvisiaceho  s dodávaným 

tovarom  kedykoľvek  počas  platnosti  a účinnosti  tejto  zmluvy,  a to  oprávnenými  osobami 
a poskytnúť  im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu 
sú najmä: 
 
a) Ministerstvo  životného prostredia Slovenskej  republiky ako poskytovateľ nenávratného 

finančného  príspevku  č.  032/4.1MP/2013  pre  kupujúceho  v rámci  projektu  „Podpora 
separovaného zberu pre zložky komunálneho odpadu v meste Nitra. 

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 písmene a) až d) v súlade  s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ. 
 

VI. Záručná doba a záručné podmienky 

1. Predávajúci vyhlasuje, že tovar je nový, vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom podľa 
noriem  platných  v  Slovenskej  republike  a  Európskej  únii  a  nebude  mať  vady  odo  dňa 
prevzatia tovaru Kupujúcim po dobu: 
 
Záručná doba na nádoby na bioodpad 24 mesiacov 
Záručná doba na Ekosklad  s príslušenstvom 24 mesiacov 

 
(ďalej len „Záručná doba“) 

 
2. Záručná  doba  začína  plynúť  odo  dna,  kedy  Kupujúci  tovar  prevzal  od  Predávajúceho  aj  s 

príslušnými dokladmi. 
3. Kupujúci  je oprávnený v  reklamácii uplatniť voči Predávajúcemu nároky podľa povahy vady 

tovaru v zmysle Obchodného zákonníka SR. 
4. Po doručení Kupujúceho oznámenia o vade tovaru je Predávajúci povinný bezodkladne začať 

riešiť reklamáciu a túto vysporiadať v čo možno najkratšej lehote najneskôr však do 30 dní po 
doručení Kupujúceho oznámenia o vade. 



5. Záručná  doba  neplynie  po  dobu,  počas  ktorej  sú  na  tovare  v  rámci  záručnej  opravy 
odstraňované  vady,  za  ktoré  zodpovedá  Predávajúci  a  Kupujúci  nemôže  predmet  zmluvy 
používať. 

6. Nároky  vyplývajúce  zo  záruky  nie  je  možné  uplatňovať  v  tých  prípadoch,  ak  Kupujúci 
(užívateľ): 
 
‐ nedodržal predpisy o zaobchádzaní s predmetom zmluvy, ktoré sú uvedené v návodoch 

na používanie nádob na bioodpad, ekoskladov s príslušenstvom a pod. 
‐ vykonal  na  nádobách  na  bioodpad,  ekoskladoch  s príslušenstvom  také  zásahy,  ktoré 

prináležia len autorizovanému servisu, 
‐ zabudoval do nádob na bioodpad, ekoskladov s príslušenstvom  taký diel alebo súčasť, 

ktorá nie je povolená výrobcom, 
‐ nádoby na bioodpad, ekosklady s príslušenstvom používal v rozpore s jeho účelom, 
‐ nádoby na bioodpad, ekosklady s príslušenstvom pozmenil spôsobom odlišujúcim sa od 

jeho konštrukčného riešenia, 
 

Prirodzené opotrebenie sa zo záruky vylučuje. V takýchto prípadoch sa záruka týka len tých 

časti predmetu zmluvy, ktoré neboli uvedenými skutočnosťami dotknuté. 

7. Záruka  zanikne  v  prípade,  ak  Kupujúci  nenechá  na  nádobách  na  bioodpad,  ekoskladoch 

s príslušenstvom  vykonať  činnosti  predpísané  výrobcom  a  vyznačené  v príslušnej 

dokumentácii v určených termínoch a príslušnom servise. 

8. Zmenou  vlastníctva  predmetu  kúpy  nie  sú  dotknuté  nároky  na  odstránenie  vád  počas 
plynutia záručnej doby. 

VII. Sankcie a zmluvné pokuty 

1. V  prípade  omeškania  dodávky  predmetu  zmluvy  v  zmluvne  dohodnutej  lehote  zaplatí 

predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu 

zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 

2. V  prípade  nedodržania  termínu  splatnosti  faktúry  zo  strany  kupujúceho,  zaplatí    kupujúci 

predávajúcemu  pokutu  vo  výške  0,05  %  z    fakturovanej  ceny  za  každý  aj  začatý  deň 

omeškania. 

VIII. Platnosť a účinnosť zmluvy a ukončenie Zmluvy 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom  jej podpísania oboma zmluvnými  stranami, účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho, 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí: 
 
a) riadnym a včasným splnením povinností zmluvných strán, 
b) odstúpením od Zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok 

 
3. Žiadna zmluvná strana nemá právo Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. 
4. Každá  zmluvná  strana má  právo  odstúpiť  od  Zmluvy  v  prípade  jej  podstatného  porušenia 

druhou  zmluvnou  stranou  alebo  v  prípade  ustanovenom  v  Zmluve  a  to  písomným 
oznámením o odstúpení. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie Zmluvy ak: 
 
a) sa Predávajúci omešká o viac ako 30 pracovných dní s dodaním tovaru alebo 



b) Kupujúci  neprevezme  tovary  ani  v  dodatočnej  lehote,  ktorú  mu  predávajúci  určí  po 
uplynutí lehoty uvedenej v čl. III Zmluvy 
 

IX Záverečné ustanovenia 

1. Táto  zmluva  podlieha  zverejneniu  v  súlade  s  §  5a  zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o  slobodnom 
prístupe  k  informáciám  v  platnom  znení,  nadobúda  platnosť  dnom  podpísania  oboma 
zmluvnými  stranami  a  účinnosť  dnom  nasledujúcim  po  zverejnení  na  webovom  sídle 
verejného obstarávateľa. 

2. Zmluva  sa  vyhotovuje  v  štyroch  (4)  rovnopisoch.  Po  podpise  Zmluvy  obdrží  každá  zo 
zmluvných strán po dvoch (2) rovnopisoch. 

3. Zmluva môže byt doplnená alebo zmenená len písomnými a číslovanými dodatkami k Zmluve, 
podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Zmluvné strany sa budú navzájom  informovať o zmene adresy, bankového spojenia a  iných 
podstatných záležitostí, ktoré by ovplyvnili vzájomnú spoluprácu podľa tejto Zmluvy. 

5. Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  si  Zmluvu  prečítali,  obsahu,  ktorý  považujú  za  určitý  a 
zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje  ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek 
omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
Prílohy: 

Príloha č. 1.:  Technická špecifikácia predmetu zmluvy 

 

V Nitre dňa ......................... 

 

 

    Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.                      
        primátor mesta Nitra                          dodávateľ 



Príloha č. 1.:  Technická špecifikácia predmetu zmluvy  
 
Nádoby na bioodpad v počte 8500 ks: 
 

‐ Vyrobené v súlade s  normou  EN 840 alebo ekvivalentnou 
‐ Objem  120 l 
‐ Odolné voči UV žiareniu a  vonkajšiemu prostrediu.  
‐ Rezistentné voči chemickým a biologickým vplyvom 
‐ Hladké povrchové plochy, ktoré zabraňujú nalepeniu odpadu. 
‐ Nádoby  budú  vyrobené  recyklovateľného materiálu,  ktorý  neobsahuje  kadmium.  Nádoby 

budú vybavené kolieskami. 
‐ Rohové rádiusy v oblasti dna pre zaistenie bezchybného vysypania  dosahujú minimálne 150 

mm 
 
Ekosklad  s príslušenstvom v počte 7 ks (sád): 
 

1ks (sada) obsahuje:   
 

a) 35 m3 špeciálny kontajner – Ekosklad – 1ks 
b) Kontajner na akumulátory 380l – 2ks 
c) Univerzálny kontajner 500l – 3ks 
d) Univerzálny kontajner 800l – 6ks 

 
Technická špecifikácia a) ‐ 35 m3 špeciálny kontajner – Ekosklad – 1ks 
 
Vnútorné rozmery kontajnera:   dĺžka: min. 6 400 mm  
Šírka:           min. 2 300 mm 
Nosnosť:         min.  8 000 kg 
 
Kontajner bude mať  hákový systém na nakladanie – výška háku minimálne 1570 mm 
 
Kontajner bude tvorený oceľovým zváraným rámom z ohýbaných profilov hr. min 3mm. Bočné steny 
budú  z  trapézového    oceľového  plechu  hrúbky  min  1,5  mm  vodotesne  zvarené.  Podlaha  bude 
spevnená oceľovými výstuhami. Podlaha, boky, dvere a  čelo kontajneru budú plechové minimálne 
akosti STN 11 375. Kontajner bude celozváraný, vybavený oceľovým roštom na podlahe, záchytnou 
vaňou obsahu minimálne 1000 litrov. Kontajner bude mať vykonanú skúšku tesnosti záchytnej nádrže 
podľa  STN  75  09  05.  Kontajner  bude  vybavený  zadnými  dvojkrídlovými  dverami,  ktoré  sa  budú 
otvárať  v  uhle  270°  s  upevnením  o  bok  kontajnera,  opatrené  budú  centrálnym  bezpečnostným 
zatváraním  a  tesnením,  budú  uzamykateľné. Dverový  profil  kontajnera  bude minimálne UNP  160. 
Všetky  otočné  časti  kontajnera  budú  vybavené  mazničkami.  Kontajner  bude  vybavený 
polyamidovými pojazdnými valcami. Kontajner bude obsahovať minimálne 2 ks bočných reklamných 
tabúl  rozmerov minimálne  2250x400x2mm.  Kontajner  bude  vybavený min.  4  vetracími  otvormi  v 
protiľahlých stenách, veľkosť každého otvoru bude minimálne 200x300 mm. Strecha kontajnera bude 
vyhotovená  z  plechu  hrúbky  minimálne  1  mm,  vyspádovaná.  Kontajner  bude  vybavený 
konštrukciou/okami  na  uchytenie  malých  kontajnerov  a  nádob  určených  na  zber  nebezpečných 
odpadov. Povrchová úprava: z vonkajšej strany kontajnera bude minimálne 2 x základný syntetický 
náter  a minimálne  2  x  vrchný  syntetický  náter  odtieň  RAL  5019,  z  vnútornej  strany  kontajnera  
minimálne 2 x základný syntetický náter. 
 
Technická špecifikácia b) ‐ Kontajner na akumulátory 380l – 2ks 
 
Objem minimálne 380  litrov. Povrchová úprava:  lakovaný  , pogumovaný. Rozmery budú minimálne 



1245 x 820 x 726 mm. Vnútorná pogumovaná vanička musí umožňovať skladovanie akumulátorov. 
Kontajner bude vybavený aretovaným vekom a konštrukčne bude prispôsobený pre manipuláciu so 
žeriavom, alebo vysokozdvižným vozíkom. Kontajner bude vybavený kapsou na sprievodné doklady. 
Kontajner musí mať atest na skladovanie a prepravu nebezpečných odpadov. 
 
Technická špecifikácia c) ‐ Univerzálny kontajner 500l – 3ks 
 
Objem  kontajnera  bude minimálne  500  litrov.  Kontajner  bude  v  žiarovo  zinkovanom  prevedení,  s 
gumovou výstelkou. Rozmery kontajnera budú minimálne 1200 x 1000 x 900 mm. Kontajner bude 
vhodný na skladovanie a prepravu pevných a pastovitých látok. Stohovateľné do vrstiev. Konštrukcia 
bude  z  oceľových  nosníkov  a  plechov,  prispôsobený  bude  na  manipuláciu  so  žeriavom  a 
vysokozdvižným vozíkom. Veko kontajnera bude opatrené tesnením, aretované v otvorenej polohe. 
Kontajner bude obsahovať kapsu na sprievodné doklady. 
 
Technická špecifikácia d) ‐ Univerzálny kontajner 800l – 6ks 
 
Objem  kontajnera  bude minimálne  800  litrov.  Kontajner  bude  v  žiarovo  zinkovanom  prevedení,  s 
gumovou  výstelkou.  Nosnosť minimálne  1000  kg. Minimálne  rozmery  1200  x  1000  x  1290 mm. 
Kontajner  bude  vhodný  na  skladovanie  a  prepravu  pevných  a  pastovitých  látok.  Stohovateľné  do 
vrstiev.  Konštrukcia  bude  z  oceľových  nosníkov  a  plechov,  prispôsobený  bude  na manipuláciu  so 
žeriavom a vysokozdvižným vozíkom. Kontajner bude obsahovať kapsu na sprievodné doklady a bude 
mať atest na skladovanie a prepravu nebezpečných odpadov. 



II. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY – ČASŤ „B“  
 
 

Minimálny zoznam zmluvných podmienok, ktoré bude obsahovať uchádzačom predložený 

návrh  Zmluvy: 

Kúpna zmluva číslo: ....................... 
 
uzatvorená podľa § 409 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb., v znení neskorších 

predpisov 
  

I. Zmluvné strany 
 
Kupujúci: 
 

Názov organizácie:  Mesto Nitra 

Sídlo organizácie:  Štefánikova trieda 60,  950 06 Nitra 

IČO:      00308307 

DIČ:      2021102853 

  V zastúpení:    Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. – primátor mesta Nitra 

  Bankové spojenie:   PrimaBanka, a.s. 

číslo účtu:     0800283002/5600 

Predávajúci: 
 

Názov organizácie:   

Sídlo organizácie:   

IČO:       

DIČ:       

  V zastúpení:     

  Bankové spojenie:    

číslo účtu:      

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Predmet zmluvy  

1. Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať predmet zmluvy: 

Špeciálny automobil na zber odpadu v počte 2ks 

 

v zmysle  technickej  špecifikácie  uvedenej  v prílohe  č.  1  tejto  zmluvy  a  previesť  na  neho 

vlastnícke právo k tovaru za podmienok a spôsobom uvedeným nižšie. 

2. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s dodaním predmetu zmluvy (ďalej aj tovar)  Kupujúcemu 

predložiť doklady vzťahujúce sa na tovar: 

‐ dodací list,  

‐ záručný list,  

‐ návod na obsluhu v slovenskom jazyku. 

3. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za riadne a včas dodaný tovar Predávajúcemu 

kúpnu cenu za podmienok a spôsobom uvedeným nižšie.  

 

III. Kúpna cena a platobné podmienky 

1. Cena za predmet zmluvy je výsledkom nadlimitnej zákazky „Nákup odpadových nádob, nákup 
ekoskladov, nákup zberových automobilov“, časť „B“ predmetu obstarávania:  

 
Špeciálny automobil na zber odpadu v počte 2 ks: 
 

Cena bez DPH:     ................................  EUR  .................................. slovom eur 
Výška DPH:    ................................  EUR  .................................. slovom eur 
Cena s DPH:    ................................  EUR  .................................. slovom eur 

 
Dohodnutá  kúpna  cena  je  konečna,  nemôže  sa  meniť  a  zahŕňa  všetky  poplatky 
predávajúceho  súvisiace  s  dodaním  tovaru  a  inštruktážou.  Súčasťou  kúpnej  ceny  je  aj 
príslušná  spotrebná  daň,  pri  dovážanom  tovare,  clo  a  iné  platby  vyberané  v  súlade  s 
právnymi predpismi. Tovar  je zdravotne neškodný a vyhovuje ST normám, požiadavkám pre 
prihlásenie vozidla v SR a získanie povolenia na prevádzku a poistenie. 

2. Kupujúci  sa  zaväzuje  zaplatiť  kúpnu  cenu  za  riadne a  včas dodaný  tovar a to nasledovným 
spôsobom: 

 
Predávajúci po dodaní tovaru Kupujúcemu vystaví a doručí faktúru so splatnosťou 30 dní odo 
dňa doručenia, na základe riadneho preberajúceho protokolu k predmetu zmluvy.  

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Prílohou faktúry 
musí  byt  kópia  dodacieho  listu  potvrdeného  (pečiatka  a  podpis)  zástupcom  Kupujúceho, 
ktorý je písomne poverený Kupujúcim k prevzatiu tovaru. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že peňažný záväzok sa považuje za splnený momentom pripísania 
príslušnej finančnej čiastky na účet Predávajúceho. 
 
 
 
 



IV. Dodacia lehota a dodacie podmienky 

1. Termín dodania: Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu v termíne najneskôr do 6 mesiacov odo 
dňa účinnosti  kúpnej  zmluvy. Miesto plnenia: Mesto Nitra,  Štefánikova  trieda 60,   950 06 
Nitra 

2. Z Predávajúceho prechádza nebezpečenstvo škody na vozidle a vlastnícke právo momentom 
jeho prevzatia zástupcom Kupujúceho. 
 

V. Povinnosti zmluvných strán 

1. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy na základe platnej Kúpnej zmluvy. 
2. Kupujúci  sa  zaväzuje  zaplatiť  kúpnu  cenu  vo  výške  a  spôsobom  dohodnutým  v  článku  II. 

Zmluvy a prevziať predmet zmluvy spôsobom dohodnutým v čl. II a III Zmluvy. 
3. Predávajúci  sa  zaväzuje  strpieť výkon  kontroly/auditu/overovania  súvisiaceho  s dodávaným 

tovarom  kedykoľvek  počas  platnosti  a účinnosti  tejto  zmluvy,  a to  oprávnenými  osobami 
a poskytnúť  im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu 
sú najmä: 
 
a) Ministerstvo  životného prostredia Slovenskej  republiky ako poskytovateľ nenávratného 

finančného  príspevku  č.  032/4.1MP/2013  pre  kupujúceho  v rámci  projektu  „Podpora 
separovaného zberu pre zložky komunálneho odpadu v meste Nitra. 

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 písmene a) až d) v súlade  s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EÚ. 
 
 

VI. Záručná doba a záručné podmienky 

1. Predávajúci vyhlasuje, že tovar je nový, vyhovuje príslušným kvalitatívnym parametrom podľa 
noriem  platných  v  Slovenskej  republike  a  Európskej  únii  a  nebude  mat  vady  odo  dňa 
prevzatia tovaru Kupujúcim po dobu: 
 
Záručná doba na špeciálny automobil na zber odpadu 24 mesiacov 

 
(ďalej len „Záručná doba“) 

 
2. Záručná  doba  začína  plynúť  odo  dna,  kedy  Kupujúci  tovar  prevzal  od  Predávajúceho  aj  s 

príslušnými dokladmi. 
3. Kupujúci  je oprávnený v  reklamácii uplatniť voči Predávajúcemu nároky podľa povahy vady 

tovaru v zmysle Obchodného zákonníka SR. 
4. Po doručení Kupujúceho oznámenia o vade tovaru je Predávajúci povinný bezodkladne začať 

riešiť reklamáciu a túto vysporiadať v čo možno najkratšej lehote najneskôr však do 30 dní po 
doručení Kupujúceho oznámenia o vade. 

5. Záručná  doba  neplynie  po  dobu,  počas  ktorej  sú  na  vozidle  v  rámci  záručnej  opravy 
odstraňované  vady,  za  ktoré  zodpovedá  Predávajúci  a  Kupujúci  nemôže  predmet  zmluvy 
používať. 

6. Nároky  vyplývajúce  zo  záruky  nie  je  možné  uplatňovať  v  tých  prípadoch,  ak  Kupujúci 
(užívateľ): 



 
‐ nedodržal predpisy o zaobchádzaní s predmetom zmluvy, ktoré sú uvedené v návode na 

obsluhu vozidla, v servisných knižkách a pod. 
‐ havaroval s vozidlom, 
‐ vykonal na vozidlách také zásahy, ktoré prináležia len autorizovanému servisu, 
‐ zabudoval do vozidiel taký diel alebo súčasť, ktorá nie je povolená výrobcom, 
‐ vozidlá používal v rozpore s ich účelom, 
‐ vozidlá pozmenil spôsobom odlišujúcim sa od jeho konštrukčného riešenia, 
‐ nepoužíval náplne, hmoty a prostriedky predpísané výrobcom. 

 
Prirodzené opotrebenie sa zo záruky vylučuje. V takýchto prípadoch sa záruka týka len tých 

časti predmetu zmluvy, ktoré neboli uvedenými skutočnosťami dotknuté. 

7. Záruka  zanikne  v  prípade,  ak  Kupujúci  nenechá  na  vozidlách  vykonať  činnosti  predpísané 

výrobcom a vyznačené v servisnej knižke v určených termínoch a príslušnom autorizovanom 

servise. 

8. Zmenou  vlastníctva  predmetu  kúpy  nie  sú  dotknuté  nároky  na  odstránenie  vád  počas 
plynutia záručnej doby. 
 

VII. Sankcie a zmluvné pokuty 

1. V  prípade  omeškania  dodávky  predmetu  zmluvy  v  zmluvne  dohodnutej  lehote  zaplatí 

predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty predmetu 

zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 

2. V  prípade  nedodržania  termínu  splatnosti  faktúry  zo  strany  kupujúceho,  zaplatí    kupujúci 

predávajúcemu  pokutu  vo  výške  0,05  %  z    fakturovanej  ceny  za  každý  aj  začatý  deň 

omeškania. 

VIII. Platnosť a účinnosť zmluvy a ukončenie Zmluvy 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom  jej podpísania oboma zmluvnými  stranami, účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho, 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a končí: 
 
a) riadnym a včasným splnením povinností zmluvných strán, 
b) odstúpením od Zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok 

 
3. Žiadna zmluvná strana nemá právo Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu. 
4. Každá  zmluvná  strana má  právo  odstúpiť  od  Zmluvy  v  prípade  jej  podstatného  porušenia 

druhou  zmluvnou  stranou  alebo  v  prípade  ustanovenom  v  Zmluve  a  to  písomným 
oznámením o odstúpení. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie Zmluvy ak: 
 
a) sa Predávajúci omešká o viac ako 30 pracovných dní s dodaním tovaru alebo 
b) Kupujúci  neprevezme  vozidlo  ani  v  dodatočnej  lehote,  ktorú mu  predávajúci  určí  po 

uplynutí lehoty uvedenej v čl. III Zmluvy 
 
 
 
 



IX Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe  k  informáciám  v  platnom  znení,  nadobúda  platnosť  dnom  podpísania  oboma 
zmluvnými  stranami  a  účinnosť  dnom  nasledujúcim  po  zverejnení  na  webovom  sídle 
verejného obstarávateľa. 

2. Zmluva  sa  vyhotovuje  v  štyroch  (4)  rovnopisoch.  Po  podpise  Zmluvy  obdrží  každá  zo 
zmluvných strán po dvoch (2) rovnopisoch. 

3. Zmluva môže  byt  doplnená  alebo  zmenená  len  písomnými  a  číslovanými  dodatkami  k 
Zmluve, podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Zmluvné  strany  sa  budú  navzájom  informovať  o  zmene  adresy,  bankového  spojenia  a 
iných  podstatných  záležitostí,  ktoré  by  ovplyvnili  vzájomnú  spoluprácu  podľa  tejto 
Zmluvy. 

5. Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  si  Zmluvu  prečítali,  obsahu,  ktorý  považujú  za  určitý  a 
zrozumiteľný,  porozumeli  a  tento  vyjadruje  ich  slobodnú  a  vážnu  vôľu  zbavenú 
akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 
Prílohy: 

Príloha č. 1.:  Technická špecifikácia predmetu zmluvy 

 

V Nitre dňa ......................... 

 

 

    Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.                      
        primátor mesta Nitra                          dodávateľ 



Príloha č. 1.:  Technická špecifikácia predmetu zmluvy  
 
Špeciálny automobil na zber odpadu v počte 2ks: 
 
Podvozok    
 

‐ Vozidlo bude spĺňať požiadavky emisnej normy EURO 5 alebo ekvivalentnej 
‐ Riadenie bude umiestnené vľavo 
‐ Konfigurácia náprav bude 4x2 
‐ Výkon motora minimálne 280 HP 
‐ Automatická prevodovka 
‐ Kabína dvojmiestna, sedadlo vodiča odpružené 
‐ Celková hmotnosť  18 000 kg (N3) 
‐ Podvozok nový 
‐ Farba podvozku: tmavošedá 
‐ Farba kabíny: RAL 5019 

 
Nadstavba + vyklápač 
 

‐ Zberová nadstavba s rotačným lisovaním odpadu 
‐ Objem min 16m3 
‐ Možnosť výsypu nádob podľa EN 840‐160, 80, 120, 240, 840‐3‐770 a 1100 resp. ekvivalentný 
‐ Kamerový monitorovací systém pracovného priestoru 
‐ Bezpečnostné stupačky 
‐ Zadná hmlovka 
‐ Cúvacie a pracovné svetlo 
‐ Bočné obrysové svetlá 
‐ Maják 
‐ Bočné zábrany proti vklineniu 

 
Minimálna  a doplnková výbava vozidla: 
 

‐ Tempomat 
‐ Imobilizér 
‐ ABS – antiblokovací systém 
‐ ESP resp. ekvivalentný elektronický protipreklzovací  systém 
‐ Klimatizácia s automatickou reguláciou teploty 
‐ Centrálne, elektrické otváranie dverí vodiča a spolujazdca 
‐ Tónované sklá  
‐ 2 samostatné sedadlá pre 2 spolujazdcov 
‐ Spätné a panoramatické zrkadlá vyhrievané a elektricky nastaviteľné 
‐ Digitálny tachograf 
‐ Palubný počítač 
‐ Autorádio s CD 
‐ Povinná výbava vozidla v zmysle platnej legislatívy 

 

 


