
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní “) 

 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  
 

Názov organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

Sídlo organizácie: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Krajina:  Slovenská republika 

IČO:   37910337                                               

Kontaktná osoba:       Ing. Slavomír Božoň                          

E-mail:                        slavomir.bozon@aos.sk a obstaravanie@aos.sk 

 

Názov predmetu zákazky : „Nábytok“. 

 

Druh zákazky: dodávka tovaru 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný slovník:  391300000-3 – Kancelársky nábytok 

 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 

 

Lehota a miesto dodania predmetu zákazky: 
Predpokladaná lehota pre poskytnutie služby: do 12 mesiacov od ukončenia verejného obstarávania 

Miesto dodania: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393,  

031 01 Liptovský Mikuláš 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  17.442,96 Eur s DPH 

 

Opis predmetu zákazky:  

 

Názov predmetu 

obstarávania 

Množstvo 

 
Podrobný popis predmetu obstarávania 

Rohový písací stôl 2 ks Písací stôl ľavý -  rozmery šxhxv 2000x1000x762  stolové 

dosky a nohy z DCP hrúbky 38 mm 

stolová doska po obvode vybavená dvojfarebnou akrylovou 3D 

hranou, odolnou proti úderom 

podnož olepená hranou ABS hrúbky 2 mm 

lub stola z DCP 18 mm s hranou ABS 0,5 mm z viditeľnej 

strany 

stôl inštalovaný na dekoračných rektifikačných nôžkach 

farba gaštan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 2 ks Písací stôl pravý  -  rozmery šxhxv 2000x1000x762  stolové 

dosky a nohy z DCP hrúbky 38 mm 

stolová doska po obvode vybavená dvojfarebnou akrylovou 3D 

hranou, odolnou proti úderom 

podnož olepená hranou ABS hrúbky 2 mm 

lub stola z DCP 18 mm s hranou ABS 0,5 mm z viditeľnej 

strany 

stôl inštalovaný na dekoračných rektifikačných nôžkach 

farba gaštan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Názov predmetu 

obstarávania 

Množstvo 

 
Podrobný popis predmetu obstarávania 

 2 ks Prístavný kontajner pravý - rozmery šxhxv  900x550x762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

horná doska z DCP 38 mm,  po obvode vybavená dvojfarebnou 

akrylovou 3D hranou 

ostatné diely z DCO 18 mm 

boky a dno kontajnera vybavené hranou ABS 0,5 mm 

čelá zásuviek olepené ABS 2 mm 

kontajner  vybavený centrálnym zámkom 

kontajner na rektifikačných nôžkach 

farba gaštan 

 2 ks Prístavný kontajner ľavý  - rozmery šxhxv  900x550x762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

horná doska z DCP 38 mm,  po obvode vybavená dvojfarebnou 

akrylovou 3D hranou 

ostatné diely z DCO 18 mm 

boky a dno kontajnera vybavené hranou ABS 0,5 mm 

čelá zásuviek olepené ABS 2 mm 

kontajner  vybavený centrálnym zámkom 

kontajner na rektifikačných nôžkach 

farba gaštan 

   

Písací stôl 6 ks Písací stôl pravý - rozmery šxhxv 1800x948x762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

stolové dosky a nohy z DCP hrúbky 38 mm 

stolová doska po obvode vybavená dvojfarebnou akrylovou 3D 

hranou, odolnou proti úderom 

podnož olepená hranou ABS hrúbky 2 mm 

lub stola z DCP 18 mm s hranou ABS 0,5 mm z viditeľnej 

strany 

stôl inštalovaný na dekoračných rektifikačných nôžkach 

farba gaštan                                                                                                                                                                                      

 6 ks Písací stôl ľavý - rozmery šxhxv 1800x948x762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

stolové dosky a nohy z DCP hrúbky 38 mm 

stolová doska po obvode vybavená dvojfarebnou akrylovou 3D 

hranou, odolnou proti úderom 

podnož olepená hranou ABS hrúbky 2 mm 

lub stola z DCP 18 mm s hranou ABS 0,5 mm z viditeľnej 

strany 

stôl inštalovaný na dekoračných rektifikačných nôžkach 

farba gaštan                                                                                                                                                                                      

 12 ks Mobilný kontajner - rozmery šxhxv  408x504x633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

horná doska z DCP 38 mm po obvode vybavená dvojfarebnou 

akrylovou 3D hranou 

ostatné diely z DCO 18 mm 

boky a dno kontajnera vybavené hranou ABS 0,5 mm 

čelá zásuviek olepené ABS 2 mm 

kontajner vybavený centrálnym zámkom 

farba gaštan 

  



Názov predmetu 

obstarávania 

Množstvo 

 
Podrobný popis predmetu obstarávania 

 12 ks Rokovací prvok - rozmery šxhxv  800x700x762 

stolová doska z DCP hrúbky 38 mm po obvode vybavená 

dvojfarebnou akrylovou 3D hranou 

nohy s možnosťou regulácie do výšky +20 mm 

farba gaštan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   

Otočná stolička 10 ks Sedák: Š / D / H 46 cm/43 cm / 5 cm 

Nastavenie: Sedák výškovo, podrúčky výškovo 

Rozsah nastavenia výšky sedáku: min. 50-61 cm 

Nosnosť: 110 kg 

Farba: námornícka modrá 

 

 

Dátum a čas: ponuku je potrebné doručiť na emailové adresy uvedené nižšie najneskôr dňa 9. 

januára 2015 do 10:00 hod. 

Miesto doručenia: Ponuku je potrebné poslať (doručiť) na emailové adresy slavomir.bozon@aos.sk 

a obstaravanie@aos.sk 

 

Predkladanie ponuky: 
Uchádzač doručí ponuku na emailové adresy najneskôr v lehote a čase uvedenom vyššie. Ponuky 

doručené po uplynutí lehoty nebudú akceptované.  Uchádzač v predmete emailu uvedie, že predkladá 

ponuku na základe výzvy na predmet zákazky s názvom:  „Nábytok“. 

 

Obsah ponuky: 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať návrh plnenia kritérií na hodnotenie ponúk (príloha 

č.1 tejto výzvy) a doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti. 

 

Podmienky účasti:  
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: 

 

 Podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona predložením fotokópie (scanu) dokladu podľa § 26 ods. 2 

písm. e), t.j. doklad o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú 

predkladá uchádzač ponuku, vyššie uvedený doklad možno nahradiť predložením potvrdenia 

UVO podľa § 128 zákona. 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky v Eur s DPH. V prípade ak, 

uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť a to v prílohe č. 1 tejto výzvy. 

 

Typ zmluvy: 
Výsledkom verejného obstarávania bude Kúpna zmluva uzavretá podľa zákona č. 261 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Doplňujúce informácie: 
Úspešného uchádzača a aj neúspešných uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku 

vyhodnotenia ponúk elektronicky. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania tejto zákazky z dôvodov 

uvedených v § 46 zákona o verejnom obstarávaní alebo v prípade, ak cena predmetu zákazky 
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predložená uchádzačmi, resp. úspešným uchádzačom prekročí finančný limit, ktorý má 

verejný obstarávateľ k dispozícii na jeho úhradu (predpokladaná hodnota zákazky). 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť kúpnu zmluvu v prípade, ak nebudú 

realizované súvisiace časti projektu financovaného z EŠF. 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 19.decembra.2014 

 

      Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritérií "Nábytok" 

Názov Množstvo 

Jednotková 

cena 

Jednotková 

cena 
Cena Cena 

bez DPH s DPH celkom celkom 

    bez DPH s DPH 

Rohový písací stôl - ľavý 2         

Prístavný kontajner - ľavý 2         

Rohový písací stôl - pravý 2         

Prístavný kontajner - pravý 2         

Písací stôl - ľavý 6         

Písací stôl - pravý 6         

Mobilný kontajner 12         

Rokovací prvok 12         

Otočná stolička 10         

 
     Cena spolu bez DPH 
 

€ 
   DPH 20% 

 

€ 
   Cena spolu s DPH 

 

€ 
   

      

Predmet zákazky „Nábytok“  

 

 

Názov a adresa uchádzača   
 

 

 

Platca DPH 
ÁNO / NIE                                                                                  

(Nevhodné sa prečiarkne)  

 

Cena za požadovaný predmet 

zákazky  

€ bez DPH 

 DPH 

 
€ s DPH 

 



 
 

Návrh 
Kúpna zmluva 

č. AOS – xxxxxxx 
 

uzatvorená podľa § 261 Obchodného zákonníka a zák. č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 1.1. Poskytovateľ:      

       sídlo:                   

       zastúpený:             
       vybavuje:             

       IČO:                 

       IČ DPH:            

 bankové spojenie:  
       číslo účtu:   

 zápis v obchodnom registri:  
       (ďalej len „poskytovateľ“)  
 
1.2. Objednávateľ: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

 Sídlo: Demänová 393, 031 01Liptovský Mikuláš 
 Zastúpený:  brig. gen. doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc., rektor  

 Vybavuje: Ing. Renáta Udvardyová, t. č.: 0960 423304, 0905 234530 

 IČO: 37 910 337    

 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

 Číslo účtu:  7000166299/8180 

 Právna forma: štátna rozpočtová organizácia 

(ďalej len „objednávateľ“)    
 

Článok II. 
Predmet  zmluvy 

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovarov pre Akadémiu ozbrojených síl generála  
Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši v rámci  projektu:  

–  „Budovanie infraštruktúry a modernizácia AOS gen. Milana Rastislava Štefánika – II.    
            etapa“ /ITMS kód projektu: 26250120056 
ktorú sa  zaväzuje vykonávať poskytovateľ v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného  
finančného príspevku medzi  Ministerstvom školstva SR, v zastúpení  Agentúrou Ministerstva 
školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ a Objednávateľom /ďalej len „Zmluva“/.   
2.2. Podrobný  opis predmetu zákazky obsahuje príloha č. 1 tejto zmluvy. 
2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať činnosti uvedené v bode 1 tohto článku, 

ktoré budú poskytované na základe vystavených objednávok, týkajúcich sa 



konkrétnych projektov. Uvedený predmet tejto zmluvy je zmluvným stranám jasný, tieto 
ho akceptujú a na jeho zabezpečenie vynaložia všetky svoje odborné vedomosti. 
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi v tejto zmluve dohodnutú finančnú 
odmenu. Objednávateľ finančnú odmenu zaplatí vo výške a spôsobom v tejto zmluve 
uvedenom. 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení povinností vyplývajúcich z 
tejto Zmluvy s odbornou starostlivosťou. Poskytovateľ je povinný postupovať v 

súlade s pokynmi Objednávateľa a jeho záujmami. Dodacia lehota bude 
vyznačená v objednávke po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 
3.2. Objednávateľ je povinný odovzdať Poskytovateľovi všetky podklady, 

informácie, ktoré sú nevyhnutné a potrebné na riadny a úplný výkon činností 
Poskytovateľa. 

3.3. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania 
súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas obdobia 
vymedzeného v článku V. bode 1 a to oprávnenými osobami , ktorými sú : 

a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v 
zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

pre štrukturálne fondy EÚ a ním poverené osoby, 
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 

Certifikačný orgán a ním poverené osoby, 

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
d) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora 

audítorov 
e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi SR a ES a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť. 
3.4. Pri plnení tejto zmluvy je Poskytovateľ povinný postupovať v súlade s 

Manuálom pre informovanosť a publicitu Operačného programu Vzdelávanie a 
Operačného programu Výskum a vývoj vrátane ich novelizácií zverejnenom 
na uvedenom linku http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-

vyvoj/dokumenty-pre-prijimatelov/ a http://www.asfeu.sk/operacny-program-

vzdelavanie/dokumenty-pre-prijimatelov/  

3.5. Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi odmenu podľa článku IV 

tejto Zmluvy. 
3.6. Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu a na 

uzatvorenie tejto Zmluvy splnil všetky povinnosti stanovené právnymi 
predpismi Slovenskej republiky, najmä predpisy verejného obstarávania. 

 

Článok IV. 
Kúpna cena 

 

4.1. Jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 sú konečné a záväzné a pokrývajú 

všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne 
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa tejto zmluvy. 

Jednotkové ceny zahŕňajú všetky náklady Poskytovateľa za poskytnuté 
služby , súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy. 
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4.2. Kúpna cena bude tvorená ako súčet súčinov prijatých jednotkových cien a 

množstva skutočne dodaného predmetu zmluvy na základe konkrétnych 
objednávok Objednávateľa. Celkové objednané množstvo predmetu plnenia 

zmluvy bude závisieť od finančných možností a konečných potrieb 
objednávateľa. 

4.3. Faktúra je splatná v lehote 60 dní odo dňa jej vystavenia a musí obsahovať 

všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a bude uhrádzaná výhradne 

prevodným príkazom na účet poskytovateľa. Za správne vyčíslenie výšky DPH 
zodpovedá v plnom rozsahu poskytovateľ. 

4.4. Poskytovateľ je povinný do vystavovaných faktúr uvádzať tieto údaje 

- označenie povinnej a oprávnenej osoby, sídlo, IČO, DIČ, 
- číslo a názov zmluvy, 
- názov projektu a kód  ITMS  projektu, špecifikované v samostatných objednávkach, 
- číslo faktúry, dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia, 
- deň vystavenia faktúry, 
- názov a adresa peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý  sa má platiť, 
- označenie predmetu dodávky, 
- suma požadovaná  na platbu v EUR zaokrúhlená na  dve desatinné miesta, 
- náležitosti pre účely  DPH (sadzba  DPH, DIČ),  
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

4.5. V  prípade, že faktúra  nebude  obsahovať všetky náležitosti, objednávateľ je oprávnený 
ju vrátiť poskytovateľovi  na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

4.6. Objednávateľ  neposkytuje  zálohové platby.  
4.7. Odmena sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet 

poskytovateľa. 
 

Článok V. 

Trvanie Zmluvy a miesto plnenia Zmluvy 

 

5.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.10.2015. 
5.2.Miestom plnenia je sídlo objednávateľa uvedené v čl. I. bod 1.2. tejto zmluvy. 

5.3.Poskytovateľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia špecifikovaný v Prílohe č.1,  do 14 dní 

od nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

5.4.Dodanie tovaru, podľa tejto zmluvy v mieste plnenia, zabezpečí a vykoná poskytovateľ 

vlastnými prostriedkami na vlastné náklady a nebezpečie.  

5.5.Prevzatie tovaru v mieste plnenia  bude potvrdené zástupcom objednávateľa na dodacom 

liste. 

 

Článok VI. 

Osobitné dojednania 

 

6.1. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, aby poskytovateľ získal a zhromaždil 
nevyhnutné potrebné údaje o objednávateľovi a o projekte a to výlučne v rozsahu 
zodpovedajúcom účelu tejto zmluvy a iba na účely spracovania podľa predmetu tejto zmluvy. 



6.2. Zmluvné strany súhlasne prehlasujú a zaväzujú sa, že získané informácie o zmluvnom 
partnerovi nebudú poskytovať, okrem subjektov zainteresovaných podľa tejto zmluvy, tretím 
osobám. 
6.3. Zmluvné strany zmluvy prehlasujú obsah zmluvy a skutočnosti, o ktorých sa dozvedia pri 
plnení zmluvy za obchodné tajomstvo a nikto z nich nie je oprávnený s ním bez súhlasu 
druhého účastníka oboznámiť tretiu osobu, okrem prípadov, kedy ide o bežné dostupné 
informácie a ďalej informácie, o ktorých nemožno rozumne predpokladať, že by druhý 
účastník trval na ich utajení, alebo je to nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy. 
6.4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy bude postupovať 
v súlade s  etickými princípmi, pravidlami a spôsobmi správania, ktoré plne zodpovedajú jej 
poslaniu, a jej prístupmi k dodržiavaniu právnych a etických zásad v podnikaní.  

 

Článok VII. 

Zmluvné pokuty a sankcie 

 

7.1.  V prípade, že Poskytovateľ  nedodrží lehotu pre dodanie tovaru dohodnutú v tejto 

zmluve, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného 

predmetu zmluvy za každý deň omeškania. V prípade, že Poskytovateľ z tohto dôvodu od 

zmluvy odstúpi, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške rovnajúcej 

sa 10 % ceny nedodaného predmetu zmluvy. 

7.2. V prípade omeškania Objednávateľa  s úhradou faktúry zaväzuje sa tento zaplatiť 

predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň 

omeškania. 

7.3. Zaplatením zmluvnej pokuty sa účastník porušujúci povinnosti vyplývajúce z tejto 

zmluvy (zakladajúce nároky na zmluvnú pokutu) nezbavuje zodpovednosti za spôsobenú 

škodu a ani povinnosti túto nahradiť. Poškodená zmluvná strana má právo domáhať sa  

náhrady škody presahujúcej aj zmluvnú pokutu. 

7.4.  Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie je povinná zmluvná strana zaplatiť oprávnenej 

zmluvnej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. 

 

Článok VIII.  

Záverečné ustanovenie 

 
8.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomnej dohody 

zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

8.3. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa 

dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

8.4. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej 
republiky. 
8.5. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa zverejniť túto zmluvu, ako aj 
jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie 
tejto zmluvy v plnom rozsahu.  



8.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísaním zástupcami obidvoch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv na Úrade 

vlády SR. 

8.7. Ak poskytovateľ použije na čiastkové plnenia predmetu zmluvy subdodávateľov, zoznam 
týchto subdodávateľov tvorí Prílohu č. 2 k zmluve. V prípade, že niektorý zo subdodávateľov 
nie je v okamihu podpísania zmluvy známy a vstúpi do procesu v priebehu plnenia predmetu 
zmluvy, resp. sa zmení niektorý zo subdodávateľov počas realizácie zmluvy, musí byť tento 
subdodávateľ odsúhlasený zmluvnými stranami formou dodatku k zmluve. 
8.8. Akékoľvek zmeny a doplnenia k tejto zmluvy  je možné vykonať len po predchádzajúcom  
súhlase zmluvných strán, a to písomným dodatkom, ktorý bude neoddeliteľnou časťou tejto 
zmluvy. Dodatok ku zmluve, ktorý by zvyšoval cenu tovaru podľa tejto zmluvy je možné 
uzatvoriť len podľa § 10a ods. 4 a ods. 5 a súvisiacich ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
8.9. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce 
a vznikajúce ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, Obchodného zákonníka v platnom znení, Občianskeho 
zákonníka v platnom znení a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
8.10. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží poskytovateľ,  štyri 

rovnopisy objednávateľ. 

8.11.  Zmluvné strany svojím podpisom vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, 

vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jej obsahu porozumeli. 

8.12.Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: 

 Príloha č. 1 : Špecifikácia tovarov a ceny  
   

 

Za predávajúceho : 

 

 

   V Liptovskom Mikuláši, ......................2015                       

 

 

 

 

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

  

Za kupujúceho :  

 
 
V Liptovskom Mikuláši, .......................2015 
 
 
 
 

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

brig. gen. doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc. 

rektor 
 

 

 
  



Príloha č.1 ku kúpnej zmluve č. AOS-xxxxxx 
Špecifikácia tovarov a ceny 
 
 
 

Názov 
Množstv

o 

Jednotkov
á cena 

bez DPH 

Jednotkov
á cena 

s DPH 

Cena 

celkom 
bez DPH 

Cena 

celkom 
s DPH 

Rohový písací stôl - ľavý 2      

Prístavný kontajner - ľavý 2      

Rohový písací stôl - pravý 2      

Prístavný kontajner - pravý 2      

Písací stôl - ľavý 6      

Písací stôl - pravý 
6 

 
     

Mobilný kontajner 12      

Rokovací prvok 12      

Otočná stolička 10      

 
       Cena spolu bez DPH: 
       DPH 20%: 
       Cena spolu s DPH: 

 


