
 

an Rikostav@Príloha č. 4 Výzvy na predloženie ponuky 
Prešovská 4, 
GIRALTOVCE 

+4215477 Návrh 
 wwwsikostav.sk  81473 

KÚPNA ZMLUVA 
Uzavretá podla S 409 a nás. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

(Obchodný zákonník) 

1. ZMLUVNÉ STRANY  

1.1. Predávajúci 
 

Obchodné meno: 
RIKOSTAV CONTAINER s.r.o. 

 Sídlo: 087 01 Kobylnice 6 

 IČO. 43850065 

 DIČ: 2022510908 

  DPH. SK2022510908 

 Zápis: OR SR Okresného súdu Prešov, odd. sro, vložka č. 19431/P 

 Bankové spojenie: Príma banka 

 číslo účtu. SK 21 5600 0000 0088 7860 4001 

 Zastúpený: Martin Jadlovský, konatel' 

(dalej iba ako „Predávajúci") 

 1.2. Kupujúci 
Názov: Obec Kysak 
Sídlo: 044 81 Kysak 146 
Štatutárny zástupca: Ing. L'ubomír Krajňák, 

starosta 
IČO. 00324400 
DIČ. 2021244841 

 DPH  neplatca 

Tel: +421 55 729 05 91 
E-mail: starosta@kysak.sk 
Internetová stránka: www.kysak.sk 
(dalej len ako „Kupujúci") 

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je: Výsledok verejného obstarávania vykonaného podl'a 
zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (dalej len ZVO). 

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú podl'a S 409 a nasl. Obchodného zákonníka túto kúpnu zmluvu (dalej 
len 'Zmluva”): 



 „Technické vybavenie športového areálu  kontajnery” 
2. PREDMET ZMLUVY 

2.1. Pod pojmom „Predmet kúpy” sa pre účely tejto Zmluvy rozumie dodanie 4 kusov nových 
typizovaných kontajnerov s ciel'om využitia ako šatne a odkladací priestor športových potrieb 
vrátane dopravy na miesto dodania, vykládky a ich osadenia (montáže/inštalácie) v mieste 
využitia. Kontajnery musia byt' schopné ich okamžitého využívania na plánovaný účel bez 
dalších stavebných a technologických úprav. 

 2.2. Predmetom tejto Zmluvy je 

2.2.1. závázok Predávajúceho odplatne previest' na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu 
kúpy definovanom v bode 2.1. Zmluvy, a 
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2.2.2. závázok Kupujúceho prevádzaný Predmet kúpy prevziat' a zaplatit' kúpnu cenu. 
2.3. Predávajúci prevádza Predmet kúpy do výlučného vlastníctva Kupujúceho vcelku dňom dodania 

Predmetu kúpy v mieste plnenia tejto zmluvy. 

2.4. Miestom plnenia tejto zmluvy je: priestor pri futbalovom ihrisku situovaný na nasledovnej 
parcele: č. 409/2 0, list vlastníctva č. 649, vo vlastníctve obce Kysak nachádzajúca sa v 
katastrálnom území obce Kysali. 

3. DODANIE PREDMETU Kúpy 

3.1. Predávajúci dodá Predmet kúpy Kupujúcemu v lehote do 60 dní Odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto Zmluvy. 

3.2. Ak Predávajúci dodá predmet zmluvy pred lehotou plnenia möže predmet zmluvy prevziat' aj v 
skoršom termíne, bez nároku predávajúceho na finančné a iné zvýhodnenie. 

 3.3. Predávajúci zodpovedá za včasný termín dodávky, jeho dovoz na miesto určenia. 
Kupujúci nie je povinný prevziat' predmet kúpy alebo jeho čast' (dalej len ”dodávka"), ak nie je 

dodávka riadne ukončená, najmá ak v čase, kedy má döjst' k odovzdaniu a prevzatiu dodávky 
a alebo jej časti, vykazuje dodávka alebo jej čast' vady alebo nedorobky. 

3.5. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch dodávky stanovených touto 
Zmluvou, všeobecne záváznými právnymi predpismi alebo technickými normami. 

3.6. Nedorobkom sa rozume aj nedokončená práca oproti technickej špecifikácii, najmá nedokončená 
inštalácia. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky sa nedorobky považujú za vady dodaného 
predmetu kúpy. 

4. CENA 

 4.1. Kúpna cena za celý Predmet kúpy, bola Zmluvnými stranami dohodnutá spolu vo výške: 

Názov položky Cena bez DPH 
v EUR 

Cena DPH v EUR  Cena s DPH v 
EUR 

Vybavenie športového 
areálu — 4 kontajnery 

18 535,00 3 707,00 22 242,00 

 4.2. Ak predávajúci je platitel'om dane z pridanej hodnoty, kúpna cena sa rozumie s DPH. 
4.3. V Kúpnej cene je zahrnutá taktiež doprava predmetu kúpy na miesto plnenia a jeho instalácia v 

mieste plnenia. 

4.4. Kúpna cena je splatná do 30 dní po doručení faktúry Kupujúcemu po dodaní Predmetu kúpy a 
podpísaní odovzdávajúceho protokolu k Predmetu kúpy. 

5. ZÁRUKA VADY A ZMLUVNÉ POKUTY 
5.1. Predávajúci poskytuje na Predmet kúpy záruku. Predávajúci zodpovedá za to, že Predmet kúpy 

bude mat' počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat' 
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požiadavkám technických noriem a všeobecne závazných právnych predpisov. Predávajúci 
zodpovedá za vady, ktoré má Predmet kúpy v čase jeho odovzdania Kupujúcemu, a za vady, 
ktoré vznikli počas záručnej doby. 

5.2. Záručná doba začína plynút' Odo dňa nasledujúceho po odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy. 
Záručná doba sa končí uplynutím 24 mesiacov plynúcich od odovzdania Predmetu kúpy. 

5.3. Predávajúci sa zavázuje odstránit' vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však 
najneskör do 5 dní od doručenia oznámenia o vade Kupujúcim. Pri vadách, kde je potrebné 
preskúmanie a schválenie od výrobcu sa Predávajúci móže dohodnút' s Kupujúcim o lehote 
odstránenia vady inak. Pri vadách dodávky uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí 
dodávky sa za doručenie oznámenia vady Predávajúcemu považuje podpísanie tohto 
protokolu oboma Zmluvnými stranami. 
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5.4. Ak Predávajúci neodovzdá Predmet kúpy riadne (bez vád) a včas, möže Kupujúci požadovat' od 
Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo Výške 0,05%z celkovej kúpnej ceny vrátane 
DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Predmetu kúpy riadne (bez vád) a včas, a 
tiež zmluvnú pokutu vo Výške 50 0/oz celkovej kúpnej ceny vrátane DPH pri nedodaní 
Predmetu kúpy Kupujúcemu. Za nedodanie sa bude považovat' nedodanie Predmetu kúpy po 
uplynutí 30 kalendárnych dní od uplynutia lehoty podl'a bodu 3.1. tejto zmluvy. 

5.5. Ak Predávajúci nezačne odstraňovat' Kupujúcim oznámenú vadu včas, alebo ak Predávajúci 
neodstráni vadu včas, je Predávajúci povinný Kupujúcemu zaplatit' zmluvnú pokutu vo Výške 
100,- EUR za každú vadu a každý začatý deh omeškania až do dňa, kedy Predávajúci pristúpi 
k odstraňovaniu vady. 

5.6. Predávajúci je povinný zmluvné pokuty zaplatit' v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na 
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody 
spösobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody 
presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 

5.7. Ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu podla bodu 4.3.1. tejto zmluvy, móže 
Predávajúci požadovat' od Kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo Výške 0,05 0/oz 
celkovej kúpnej ceny vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s platbou. 

6. ZAVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1. Predávajúci berie na vedomie, že predmet kúpy je predmetom financovania formou 
nenávratného finančného príspevku v rámci Výzvy: SKHU/1901 Limitovaná výzva, názov 
programu: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko. 

6.2. Predávajúci sa preto zavazuje strpiet' výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom kúpy 
kedykolVek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí podpory oprávnenými osobami 
na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnút' im všetku potrebnú súčinnost'. Oprávnenými 
osobami na výkon kontroly/auditu sú: 

a) Poskytovatel' a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel'ského orgánu, 

Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi povere- 

né osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 
kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 
6.3. Na vzt'ahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené 

sa vzt'ahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka platného v Slovenskej republi- 
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6.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočnit' len písomne. 
6.5. Kupujúci má právo bez akýchkol'vek sankcií odstúpit' od zmluvy s predávajúcim v prípade, kedy 

ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim a výsledky finančnej 
kontroly Poskytovatel'a nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie 
výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov alebo iných postupov. 

6.6. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných 
strán a účinnost, dňom nasledujúcim po jej zverejnení v súlade so zákonom. 

6.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
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ju podpisujú. 

6.7 Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží dve vyhotovenia a 
predávajúci jedno vyhotovenie. 

 6.8. Neoddelitel'nou prílohou tejto zmluvy sú: 

a) Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria zo drha 6.05.2020 

b) Príloha č. 2 Rozpočet predmetu zákazky zo dňa 6.05.2020 
c) Príloha č. 3 Technické listy ponúkaných tovarov, popis a návrh technického riešenia alebo 

ekvivalenty dokumentov na preukázanie technických a funkčných požiadaviek tovarov — 
predložené vo verejnom obstarávaní v rámci ponuky zo drha 6.05.2020. 

 Za Predávajúceho: Za Kupujúceho: 

V Giraltovciach, drha 25.05.2020. dňa  

 
Martin Jadlovský Ing. L'ubomír Krajňák konatel' Starosta obce 



 

Príloha č. 1 k výzve na predloženie ponuky 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

 

Názov predmetu zákazky: „Vybavenie športového areálu - 4 kontajnery”

Obchodné meno RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., 
Adresa sídla/miesto podnikania Kobylnice 6, Prevádzka: Prešovská 4, 

08701 Graitovce 

IČO 43850065 

DIČ/IČ DPH 2022510908, SK2022510908, 

Štatutárny zástupca Martin Jadlovský — konatel', 

Kontakt (mobil, e-mail) 0905166701 , jadlovsky@rikostav.sk, 
Kritérium — „Celková zmluvná cena v EUR s DPH”• 

Názov položky 
Cena bez 

DPH v 
EUR 

Cena DPH 
v EUR 

Cena s DPH 
v EUR 

Vybavenie športového areálu 
— 4 konta•ne 

18 535,00 3 707,00 22 242,00 

    

Cena celkom za predmet 
zákazky 

18 535,00 3 707,00 22 242,00 

Sadzba DPH: 200/0 
Ne platca DPH vyplní len cenu bez DPH 

Prehlásenie: 
Vyššie uvedená cena je cena konečná za kompletné dodanie predmetu zákazky (v cene je zahrnuté dodanie 
tovaru, doprava na miesto určenia a montáž v mieste určenia). 
Čestne vyhlasujem, že spíňame podmienky účasti osobného postavenia podl'a S 32 odsek 1 písmeno e) 
a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
Zároveň vyjadrujeme súhlas s návrhom zmluvných podmienok a v prípade úspešnosti vo verejnom 
obstarávaní uzavrieme zmluvu bez výhrad.  

 V Maltovniciach  06.05.2020.

  

 

GENERALNY RIADITEL! 
Prevádzka: Prešovská 4, 08701 Gira 
Itovce 
IČO : 43850065, IČ DPH: 
SK2022510908 

Container 

konatel, 



 

meno, priezvisko, titul, funkcia, 
podpis osoby (osób) oprávnenej konat' za uchádzača/lídra skupiny 

S M an a l l 
Príloha ö. 2 k výzve na predloženie ponuky 

 

  



 

ROZPOČET PREDMETU ZÁKAZKY 

 

 Názov predmetu zákazky: „Vybavenie športového areálu - 4 kontajnety" 

 
popis 

 Množstvo 
celkom  

Cena jednotková 
bez DPH v EUR  

Cena celkom 
bez DPH v EUR 

 Dodávka kontajnera '1.1 podl'a Schémy - 
Príloha 
ö. 3 výzvy 

ks 1 ,ooo 3920,00 3920,00 

 Dodávka kontajnera 1.2 podl'a Schémy - 
Príloha 
ö. 3 výzvy 

ks 1 ,ooo 4215,00 4215,00 

3. 
Dodávka kontajnera 2.1 podl'a Schémy - 
Príloha 
ö. 3 výzvy 

ks 1 ,ooo 4425,00 4425,00 

4. 
Dodávka kontajnera 2.2 podl'a Schémy - 
Príloha 
ö. 3 výzvy 

ks 1 ,ooo 4425,00 4425,00 

5. Doprava kontajnerov do obce Kysak kpl 1 ,ooo 420,00 420,00 

6. Montáž kontajnera '1.1., 1.2 kpl 2,000 250,00 500,00 

7. Montáž kontajnera 2.1., 2.2 kpl 2,000 315,00 630,00 

 Cena celkom za predmet zákazky bez DPH v 
EUR 

   
18 535,00 

 Cena DPH v EUR    3 707,00 

 Cena celkom za predmet zákazky s DPH v EUR    22 242,00 

Obchodná znaöka, typ, öíselné oznaèenie tovaru Obytné moduly 

Výrobca -- obchodný názov (krajina pôvodu) RIKOSTAV CONTAINER s.r.o., SR 

Príloha — technické listy ponúkaných tovarov, popis a 
návrh techníckého riešenia alebo ekvivalenty 
dokumentov na preukázanie technických a funkèn 'ch 
ožiadaviek tovarov 

Technický popis modulov bude 
samostatný list. 

Splnenie technických a funkèných parametrov 
Ano 

— ak relevantné uchádzaë uvedie 
zoznam ekvivalentov 

 V Giraltovciach, dña 06.05.2020.  

meno, priezvisko, titul, funkcia, 
podpis osoby (osôb) oprávnenej konat' za uchádzaöa/lídra skupiny 

konatel' 



 

S t ra n a l l 

 Rikostav PAVU' 

STN EN  

9 0 0 1:20 16 

 

Technický popisu 
Kontajnerová zostava 4 ks prevádzkovania šatní na športovom areáli — 
Kysak 
Vonkajšie rozmery: 6.055 x 2.435 x 2.820 mm / kontajner — 4ks RAL 7035 
Vnútorná výška priestoru: 2.510 mm 

Zakladaný rám z 4 mm ocel'ového profilu 

Podlaha: 
pozinkovaní plech 0,60 mm 
80 mm minerálna vlna, 
20 mm cementovaná drevotrieska , 
PVC - podlahova krytina 2,5 mm odtieň šedá , trieda zat'aženia 23 - 3 1 spoje sú pozvárané 

maximálne zat'aženie podlahy: 4,00 kN/m2 

Strop: 
100 mm minerálna vlna, 
10 mm laminovaná doska biela, 
maximálne zat'aženie strechy: 1,5 kN/m2 

Steny: 
IO mm laminovaná doska biela, U 0,51 80 mm 
minerálna vlna, z vonka trapezovy poz. plech 
0,60 mm RAL 7035 

Vnútorná priečka 70 mm: 
IO mm laminovaná doska biela obojstranne , U 0,51 
50 mm minerálna vlna, 

Dvere: 
I x vchodové dvere izolované 900 x I .970 mm 

3 x vnútorné interiérové prechodové dvere biele 900 x 1.970 mm 

Okno: 
8 x PVC-okno otváravo-sklopné kridlo v kridle biele 945 x I .200 mm s vnútornou žalúziou, 
výška parapetu 870 mm, 



 

 
Kobylnice 6, 087 01 Giraltovce, Slovak Republik; IČO: 43850065; IČ DPH: SK 2022510908 

prevádzka: Prešovská 4, 087 Ol Giraltovce, Slovak Republik www.rikostav.sk
 rikostav@rikostav.sk 

Elektro: 

RIKOSTAV  CONTAINER,  s.r.o. 


