












ttánokX. 
Záverefoé ustanovenla 

10.1 Zmeny a doplnenla tejto Zmluvy je možné vykonať len písomnýml očíslovanými dodatkaml 
k Zmluve podpísanými oboma zmluvnýml stranami. Zmenu tejto Zmluvy je možné urobiť lba v súlade 
so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení a v súlade s pravidlami ustanovených 
Zmluvou o NFP a riadiaclch dokumentech príslušného „RO". 

10.2 Kupujúci je· oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy ak Predávajúc v čase uzavretia Zmluvy nebol zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 

10.3 Vzájemné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi platnými 
v Slovenskej republike. 

10.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom Predávajúci obdrží 
dva rovnopisy a Kupujúci obdrží štyri rovnopisy. 

10.5 Táto Zmluva, vrátane jej príloh, které tvorla jej neoddeliternú súčasť, nadobúda platnosť dňom 
jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni jej zverejnenia, s tým, že Zmluva má 
odkladaciu podmienku účinnosti Zmluvy. 

10.6 Podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy je doručenie správy z finančnej kontroly o schválení 
postupu verejného obstarávania na predmet zákazky pre projekt s kódom a názvom: NFP3100lll414/ 
Obstararie záhradných kompostérov do obce Váhovce. 
Po splnení odkladacej podmienky nadobudne táto Zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
doručenia správy z kontroly RO, v ktorej závere RO pripúšťa výdavky do ftnancovania projektu. V 
prípade schválenia zákazky riadiacim orgánom/Poskytovaterom NFP je Prijímater ako Kupujúci podra 
tejto Zmluvy povinný informovať Predávajúceho o dátume účinnosti Zmluvy a reálne plnenie Zmluvy 
móže nastať zaslaním závaznej objednávky Kupujúcemu. 

10.7 V prípade doručenia správy z finančnej kontroly o neschválení postupu verejného obstarávania na 
predmet zákazky pre projekt s kódem a názvom: NFP310011L414/ Obstaranie záhradných kompostérov 
do obce Váhovce, Kupujúcl nebude realizovať predmet zákazky a vyhradzuje sl právo od tejto Zmluvy 
jednostranne odstúplť. 

10.8 Predávajúci súhlasí so zverejnením uzavretej Zmluvy a relevantných informácii v zmysle zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobode informácii, nakorko je Kupujúcl verejný obstarávater a je povinný zverejňovať 
informácie, ktorých predmet je financovaný z verejných financií. Tento súhlas uderuje v Zmluve 
bez akýchkoívek výhrad a časových obmedzení. 

Miesto a dátum podpisu: Vo Váhovciach 17.9.2018 Miesto a dátum podpisu: Vo Váhovciach 17.9.2018 

JUDr. Adrián Kubica 
Starosta obce Váhovce 

Predávajúci : 

Červenej armády 91 
98022 ver� y Blh 

. 

ICQ 47158972 

�' SK2023772300 
.
. 

Ing. Ladislav Kovács 
konater společnosti banet s.r.o. 
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Príloha č.1 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ PREOMETU ZÁKAZKY 

PREDMET ZÁKAZKY: Obstaranie záhradných kompostérov do obce Váhovce 

Cena za dodanie predmetu zákazky 
Celková cena DPH 20% Celková cena 

v EUR bez DPH v EUR v EUR s DPH 

Návrh na plnenie kritéria č.1 83175,00 € 16 635,00 € 99 810,00 € 

Lehota uskutočnenia predmetu zákazky Kalendarne dni 

Návrh na plnenie kritéria č.2 6 dní 

Podpis a pečiatka uchádzača alebo oprávnenej osoby uchádzača v zmysle podpisového vzoru: 

Miesto a dátum podpisu: Vo Váhovciach 17.9.2018 

Ing. Ladislav Kovács 

konater společnosti banet s.r.o. 

,,Obstaranle zdhradných lcompost�rov do obce Vdhavce" 
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Príloha č.2 

NACENENÝ ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOtET CENY PREDMETU ZÁKAZKY 

Predmet zákazky: Obstaranie záhradných kompostérov do obce Váhovce 

.

Predmet zákazky MJ/ks 
Cena v Eur bez Celková cena v DPH Celková cena v Eur 

DPH/ ks Eur bez DPH 20% s DPH 

Kompostéry záhradné kategória 4 400 ks 123,00 € 49 200,00 € 9 840,00 € 59 040,00 € 

Kompostéry záhradné kategória S 250 ks 135,90 € 33 975,00 ( 6 795,00 € 40 770,00€ 

Letáky A4 - návod na kompostovanie 
( Návod: materiál kompostovanla, zásady 650 ks 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 
správneho kompostovanla, chyby a správne 
vyuflvanle kompostu) 

Doprava 1 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

Zaškolenie 1 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 

Celková cena spolu za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov: 83 175,00 € 16 635,00 € 99 810,00 € 

Podpis a pečiatka uchádzača alebo oprávnenej osoby uchádzača v zmysle podpisového vzoru: 

Miesto a dátum podpisu: Vo Váhovclach 17.9.2018 

,.Obstoronle 16hrodných kompostérov do obce V6hovce" 
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Červenej armády 91 
98022 Vc>I �y Blh 
IČO 47158972 

Ing. Ladislav Kovács 

konater spoločnosti banet s.r.o. 









11. Čistenie kanalizačných systémov
12. Čistiace a upratovacie služby
13. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadem
14. Prenájom hnuterných vecí
15. Služby požičovní
16. Činnost' podnikaterských, organizačných a ekonomických poradcov
17. Verejné obstarávanie
18. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
19. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej častí vozidla
20. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a
rekondíciu

VII. štatutárny orgán: konater

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Kovács 
Bydlisko: 
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
Červenej armády 91 
Názov obce: Vel'ký Blh 
PSČ: 980 22 
Štát: Slovenská republika 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo:  

Vznik funkcie: 21.05.2013 

Spósob konaaia štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: 
V mene společnosti koná konatel' samostatne. Pri právnych úkonech vykonaných v 
pfsomnej forme pripojí konater k obchodnému menu společnosti svoj podpis. 

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Kovács 
Bydlisko: 
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): 
Červenej armády 91 
Názov obce: Vefký Blh 
PSČ: 980 22 
Štát: Slovenská republika 

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR ( Peňažný vklad) 
Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR 

IX. Výška základného imania

5 000,000000 EUR 
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