
PRÍLOHA Č.4: OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY  
„maľovanie tried, chodieb, jedálne, telocvične a kabinetov“ 
 
Realizácia predmetu zákazky bude uskutočnená na základe objednávky.  
 
Predmet objednávky:  
Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať celý rozsah predmetu zákazky, ktorý je bližšie špecifikovaný vo 
Výzve 
Cena objednávky  
Celková cena objednávky je ................................. bez DPH, t.j. ................................. EUR s DPH za 
celý predmet zákazky v súlade s predloženým rozpisom celkovej ceny.  
 
Podrobný rozpis ceny:  
Ako podrobný rozpis ceny bude slúžiť ocenený výkaz výmer.  
 
Podmienky plnenia: 
Lehota plnenia od 08.07.2019 do 31.07.2019 odo dňa nadobudnutia účinnosti objednávky. 
 
Platobné podmienky: 
Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená dodávateľom na podklade objednávateľom 
potvrdeného odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky. Lehota 
splatnosti vystavenej faktúry je 30 dní a začína plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. V prípade, 
ak vo faktúre budú uvedené údaje v rozpore s touto objednávkou, alebo nebude obsahovať všetky 
potrebné náležitosti v zmysle platných predpisov, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na 
prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.  
 
Spoločné ustanovenia 
 Pri realizácii predmetu objednávky je dodávateľ povinný postupovať v súlade s normami STN, 
technologickými postupmi predpísanými jednotlivými výrobcami materiálov a podľa výkazu výmer, 
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou objednávky.  
 
Záručné podmienky: záruka 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia prác.  
 
Podmienky pre odstraňovanie zistených vád: 
 -zistené vady v čase plynutia záručnej doby budú odstránené bezodkladne. -vady zistené po 
odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky oznámi objednávateľ písomne kontaktnej osobe 
dodávateľa bez zbytočného odkladu. Dodávateľ musí garantovať dobu odozvy na hlásenie vady 
plnenia do dvoch pracovných dní. Objednávateľ a dodávateľ vzájomne dohodnú dobu dodania opravy 
vo väzbe na príslušný typ vady. Pokiaľ z povahy vady vyplýva, že na odstránenie vady je potrebná 
dlhšia doba, dodávateľ je povinnýo tom objednávateľa písomne upovedomiť a dohodnúť s ním 
primeranú lehotu. Právne vzťahy osobitne neupravené touto objednávkou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi. Dodávateľ berie na 
vedomie, že uzatvára tento zmluvný vzťah (objednávka) s objednávateľom ako orgánom spravujúcim 
majetok Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad 
obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti 
uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné 
financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského 
samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a 
kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením 
tejto objednávky, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu 
(obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné 
údaje, a iné), na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti 
samosprávy pre občanov a kontroly verejných. financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez 
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.  
 
 
Dátum: ...................      ......................................................... 

podpis oprávnenej osoby uchádzača 



 


