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ÚVOD
Predložením svojej ponuky, uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje
všetky zmluvné podmienky vrátane všetkých častí obsiahnutých v týchto súťažných
podkladoch ako výlučné podmienky zadávania zákazky a zrieka sa svojich vlastných
podmienok.
Verejný obstarávateľ realizuje verejné obstarávanie postupom nadlimitnej zákazky
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky - tovar.
Platia všetky definície a pojmy definované v zákone v platnom znení, pokiaľ sú v
ďalšom texte použité ich skrátené alebo zjednodušené verzie, nič to nemení na fakte, že platia
výlučne zákonné definície a pojmy.
Prevzatím týchto súťažných podkladov uchádzač/záujemca potvrdzuje, že mu je známe,
že verejný obstarávateľ má k týmto súťažným podkladom výhradné práva a vyhlasuje, že
súťažné podklady použije len na spracovanie ponuky pri zadávaní tejto zákazky a zabezpečí,
aby ich nebolo možné akýmkoľvek spôsobom zneužiť treťou osobou. V prípade nedodržania
tohto záväzku je mu zrejmé, že verejný obstarávateľ má právo uplatniť si náhradu škody.
Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje
všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky obsiahnutých v týchto súťažných
podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ako výlučné požiadavky
verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač/ záujemca dôkladne
preskúmajú a rešpektujú všetky pokyny, lehoty a iné skutočnosti, obsiahnuté v týchto
súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú
dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom
obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora.
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorým sa
novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“), nadobudol účinnosť 1.februára 2017.
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A.1 Pokyny na účasť vo verejnom obstarávaní
Časť I.
Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
R&D Composite, s.r.o.
So sídlom :
Orlové 359, Považská Bystrica 017 01
Zastúpená :
Ing. Peter Dermek- konateľ
Ing. Richard Gardian - konateľ
IČO:
50 678 825
DIČ:
2120419697
telefónne číslo:
0908 280 512
e-mail:
rgardian@radmold.sk
Profil verejného obstarávateľa na: www.uvo.gov.sk
Zodpovedná osoba za verejné obstarávanie:
REFAM s.r.o.
Ing. Dagmar Melotíková
Staničná 6, 924 01 Galanta
telefónne číslo: 0903 520 052
e-mail:dagmar.melotikova@gmail.com
2. Predmet zákazky:
2.1 Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) zákazka na nákup
tovaru s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len „týchto
SP“). Predmetom zákazky pod názvom „Technologické zariadenia pre spoločnosť R&D
Composite, s.r.o.“ je nákup tovaru.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe Časť B.1 Opis predmetu zákazky
a Časť B.3 - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto SP.
2.2 Názov predmetu zákazky: „Technologické zariadenia pre spoločnosť R&D Composite,
s.r.o.“
2.3 Nomenklatúra - Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet obstarávania:
30234000-8 Výpočtová technika
42611000-2 Špeciálne obrábacie stroje
31640000-4 Technologická linka
3. Komplexnosť dodávky
3.1 Predmet zákazky je rozdelený na tri časti – logické celky. Uchádzač predloží ponuku na
jednotlivé časti alebo celý predmet zákazky.
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3.1.1 Logický celok 1 - 3D tlačiareň
3.1.2 Logický celok 2 - Zmiešavač na živicu
3.1.3 Logický celok 3 - Technologické zariadenie pre spracovanie polymérnych a
kompozitných látok
3.2 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky.
3.3 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.
4. Zdroj finančných prostriedkov
4.1 Zákazka bude financovaná:
Prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ v programovom období 2014 - 2020
z Operačného programu Výskum a inovácie.
4.2 Vlastná platba bude realizovaná:
Fakturácia Zmluvnej ceny sa vykoná nasledovne:
4.2.1 Časť Zmluvnej ceny vo výške 30 % bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe prvej
čiastkovej faktúry vystavenej ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.
4.2.2 Druhá časť Zmluvnej ceny vo výške 70 % bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe
druhej čiastkovej faktúry, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po vydaní
Preberacieho protokolu a jeho podpise Zhotoviteľom.
Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacieho protokolu
potvrdeného verejným obstarávateľom, na dodávateľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je
do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že
dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam
dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou. Faktúra musí obsahovať všetky
náležitosti daňového dokladu, špecifikáciu predmetu plnenia podľa kúpnej zmluvy a
špecifikáciu fakturovanej sumy. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR.
5. Typ zmluvy
5.1 Výsledkom verejnej súťaže bude:
Zmluva o dielo pre príslušnú časť predmetu zákazky bude uzatvorená na základe výsledku
verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov.
5.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky pre zjednodušenie a urýchlenie procesu
uzatvorenia zmluvy uvádza verejný obstarávateľ formou návrhu zmluvy v týchto Súťažných
podkladov.
6. Miesto dodania a termín dodania predmetu zákazky
6.1 Miesto dodania predmetu zákazky: R&D Composite, s.r.o., Orlové 359, Považská
Bystrica 017 01
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6.2 Termín dodania predmetu zákazky: Odovzdanie predmetu zákazky uchádzačom najneskôr
do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy.
7. Druh zákazky a predpokladaná hodnota zákazky
7.1 Zákazka na dodanie tovaru podľa zákona o verejnom obstarávaní.
7.2 Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje podľa § 6 Zákona na základe vykonaného
prieskum trhu, v rámci ktorého verejný obstarávateľ bezprostredne pred vyhlásením verejného
obstarávania vyzval vybrané hospodárske subjekty na ocenenie predmetu zákazky.
Celková predpokladaná hodnota zákazky: 277 498,00 EUR bez DPH
Logický celok 1 - 3D tlačiareň predpokladaná hodnota zákazky: 7 083,25 EUR bez DPH
Logický celok 2 - Zmiešavač na živicu predpokladaná hodnota zákazky: 85 731,50 EUR bez
DPH
Logický celok 3 - Technologické zariadenie pre spracovanie polymérnych a kompozitných
látok predpokladaná hodnota zákazky: 184 683,25 bez DPH
8. Lehota viazanosti ponuky
8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je verejným obstarávateľom stanovená vzhľadom na
čas potrebný na vyhodnotenie ponúk a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom končí dňom
31.12.2017
8.2 V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa a začaté konanie
o námietkach bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie
verejného obstarávateľa alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa podľa
zákona o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o prerušení konania o námietkach,
ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané
predĺženie lehoty viazanosti ponúk. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia
oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
9. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom záujemcami a uchádzačmi
9.1 Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné
a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa
verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky
prostredníctvom elektronického komunikačného systému na portáli www.ezakazky.sk, ak
nie je v týchto súťažných podkladoch výslovne uvedené inak.
9.2 Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť zákazky) sa
považuje registrácia záujemcu na elektronickom portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej
zákazke. Podrobnosti o registrácii záujemcu na uvedenom portáli verejný obstarávateľ uviedol
vo Výzve na predkladanie ponúk, či v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ak sa
uplatnilo.
9.3 V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie SP, uplatnenie revíznych postupov v
podobe žiadosti o nápravu zo strany záujemcu či uchádzača musia byť tieto doklady doručené
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verejnému obstarávateľovi prostredníctvom elektronického systému www.ezakazky.sk, takéto
doručenie sa považuje za moment doručenia. Námietka sa verejnému obstarávateľovi doručuje
tiež v listinnej forme, prostredníctvom poštovej prepravy, kuriérom či osobne, v tomto prípade
až takéto doručenie sa považuje za moment doručenia.
9.4 Verejný obstarávateľ bude poskytovať vysvetlenie, či vybavenie žiadosti o nápravu smerom
k záujemcom či uchádzačom prostredníctvom elektronického portálu www.ezakazky.sk do
elektronického konta záujemcu či uchádzača, čo sa pre
účel tohto zadávania považuje za doručené v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 71/1967Zb. o
správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
9.5 Žiadosti v zmysle § 39 ods. 6, § 40 ods. 4, § 53 ods. 1 a § 55 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní bude verejný obstarávateľ uchádzačom doručovať výhradne do elektronického
konta uchádzača na portáli www.ezakazky.sk (zriadeného záujemcom či uchádzačom), kde
autorita potvrdzuje doručenie s časovou pečiatkou, čo sa pre účel tohto zadávania považuje za
doručené v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov.
Ak verejný obstarávateľ v konkrétnej Žiadosti neurčí iný spôsob predloženia(doručenie)
dokladov resp. vzoriek, uchádzač je povinný doručiť predmetné dokumenty resp. vzorky,
prostredníctvom poštovej prepravy, kuriérom alebo osobne.
Verejný obstarávateľ v Žiadosti osobitne určí formu a miesto doručenia dokladov, resp. vzoriek.
9.6 Vybavenie Žiadosti o nápravu bude verejný obstarávateľ doručovať výhradne do
elektronického konta záujemcu (záujemcov) uchádzača (uchádzačov) na portáli
www.ezakazky.sk, kde autorita potvrdzuje prijatie časovou pečiatkou, čo sa pre účel tohto
zadávania považuje za doručené v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
9.7 Vyššie uvedené sa považuje za doručenie podľa § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, čo sa považuje ako riadny
a dokonalý právny úkon. Moment doručenia na portáli www.ezakazky.sk potvrdzuje autorita
časovou pečiatkou čo sa považuje ako riadny a dokonalý právny úkon alebo moment doručenia
v inej forme tak ako je vyššie uvedené.
9.8 Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky, t. j. jazykom v ktorom bude
verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky komunikovať je štátny jazyk
Slovenskej republiky, t.j. slovenský jazyk.
9.9 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania bude verejný obstarávateľ doručovať
uchádzačom v tomto postupe zadávania zákazky v zmysle ustanovenia o momente doručenia
do vlastných rúk podľa § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov prostredníctvom elektronického portálu
www.ezakazky.sk do konta uchádzača, čo sa považuje ako riadny a dokonalý právny úkon.
9.10 Ak hospodársky subjekt, ktorý sa nezaregistroval na predmetnom portáli (napr. získa
súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa) bude uplatňovať inštitút Žiadosti
o vysvetlenie, či revízny postup, či iný inštitút zo zákona o verejnom obstarávaní, takýto
subjekt je povinný sa zaregistrovať na elektronickom portáli www.ezakazky.sk
a predmetné doklady doručiť prostredníctvom uvedeného portálu. V rámci dodržania
princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný
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obstarávateľ v predchádzajúcich bodoch určil spôsob komunikácie, na iný spôsob komunikácie
verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ ak v týchto súťažných podkladoch nie je určené inak.
9.11Za účelom elektronickej komunikácie, uchádzač ako požiadavku na predmet zákazky
predloží v svojej ponuke časti OSTATNÉ Prílohu č. 3 SP - „Vyhlásenie o elektronickej
komunikácii“ podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.
9.12 Verejný obstarávateľ poskytuje súťažné podklady neobmedzene každému záujemcovi v
profile verejného obstarávateľa na www.uvo.gov.sk.
9.13 V prípade skupiny dodávateľov sa odporúča za účelom uľahčenia komunikácie s verejným
obstarávateľom, aby jej účastníci splnomocnili jedného z nich, ktorý má právnu subjektivitu
a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov
týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina dodávateľov predloží do verejnej súťaže a účasti tejto
skupiny dodávateľov vo verejnej súťaži.
10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
10.1 Vysvetľovanie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných
podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi
všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred všetkým zainteresovaným
záujemcom prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk s tým, že poskytnutie vysvetlenia bude
záujemcom alebo uchádzačom doručované prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk do
konta záujemcu zriadenom na predmetnom portály; čo sa pre účel tohto zadávania považuje za
doručené v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov.
10.2 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom prostredníctvom portálu
www.ezakazky.sk, čo sa pre účel tohto zadávania považuje za doručené v zmysle § 24 a § 25
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
10.3 Poskytovanie informácií bude verejný obstarávateľ smerom k záujemcom a uchádzačom
uskutočňovať prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk, kde autorita potvrdzuje prijatie
časovou pečiatkou, čo sa pre účel tohto zadávania považuje za doručené v zmysle § 24 a § 25
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
10.4 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na
preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač
nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný,
verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, lehotu
na predloženie žiadostí o účasti.
10.5 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v týchto SP,
ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore s Výzvou a týmito
súťažnými podkladmi.
10.6 Na účely zabezpečenia efektívnej, účinnej a účelnej hospodárskej súťaže si verejný
obstarávateľ vyhradzuje právo počítať lehoty doručenia zásielok záujemcov/ uchádzačov
nasledovne:
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Dôležité písomnosti, najmä informácie, vysvetlenia, žiadosti alebo iné písomnosti sa
doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho
splnomocnením na preberanie zásielok.
Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa
v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že
písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie
zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným
spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia,
posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení
nedozvedel.
Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie
odoprelo, na to musí doručovateľ adresáta upozorniť.
Ak má účastník konania, ktorý sa zdržiava v cudzine alebo tam má sídlo, opatrovníka
alebo zástupcu v tuzemsku, doručí sa písomnosť tomuto opatrovníkovi alebo
zástupcovi.

11. Obhliadka sa nevyžaduje
Časť III.
Príprava ponuky
12. Obsah ponuky
12.1 Ponuka na účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za
úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok
stanovených verejným obstarávateľom bez určovania si svojich osobitných podmienok.
12.2 Uchádzač predkladá ponuku na príslušnú časť predmetu zákazky alebo celý predmet
zákazky. Ponuka na predmet zákazky musí byť predložená v jednej obálke v súlade s §66
ods.7 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti podľa §40 ZVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa §53
ZVO.
12.2.1 Predkladanie ponúk podľa § 49 ods. 6 v jednej obálke na predmet zákazky
1. súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto časti ponuky
(obsah ponuky); súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača, ktorí sú
oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od úpravy
konania spoločnosti v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri a v súlade s dokladom
o oprávnení podnikať.
2. identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny
osobitne) vzor Príloha č. 1: Identifikačné údaje záujemcu/uchádzača: obchodný názov,
sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych
zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, kontaktné telefónne číslo, e-mail, internetová
adresa,
3. vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 2 Vyhlásenie
o súhlase s podmienkami súťaže, pravdivosti a úplnosti dokladov; v prípade skupiny
11
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dodávateľov treba uviesť plnú moc pre jedného člena skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať
pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny.
4. vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 3 Vyhlásenie
o elektronickej komunikácii.
5. vyplnené vyhlásenie záujemcu/uchádzača podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 4 Čestné
vyhlásenie „konflikt záujmov“.
6.
doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú uvedené
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch,
7.
vyplnený návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk pre predmet zákazky, podľa
Prílohy č. 5 Návrh na plnenie kritérií. Návrh na plnenie kritérií musí byť podpísaný
štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch
(prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo iným
oprávnením.
8.
návrh kúpnej zmluvy pre príslušnú časť predmetu zákazky s uvedením ceny, Návrh
zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v
záväzkových vzťahoch. V prípade , ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, návrh zmluvy
, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač – skupina bude podpísaná oprávneným zástupcom
každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v návrhu zmluvy budú uvedené
údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne, príp. ak bude podpisovať zmluvu
splnomocnený zástupca skupiny dodávateľov, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo
overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis
zmluvy s verejným obstarávateľom. V opačnom prípade bude toto konanie uchádzača
považované za odstúpenie od ponuky.
9. naskenovanú kópiu ponuky na needitovateľnom CD/DVD nosiči. Uchádzači vo svojej
ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými informáciami
v zmysle § 22 zákona.
13. Vyhotovenie ponuky
13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej a elektronickej podobe, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť čitateľná a musí byť vyhotovená v listinnej podobe, a
to písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Uchádzač
predloží verejnému obstarávateľovi ponuku v listinnej podobe a predloží totožnú ponuku s
listinnou aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu v PDF formáte.
13.2 Doklady a dokumenty vyhotovené uchádzačom/záujemcom musia byť podpísané
uchádzačom/záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny
dodávateľov podpísané každým členom skupiny dodávateľov alebo osobou oprávnenou konať
za každého člena skupiny dodávateľov.
13.3 Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom, uchádzač podpisovať nemusí.
13.4 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v Oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, a v týchto súťažných podkladoch , musia byť v ponuke
predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.
13.5Odporúča sa písomnú ponuky pevne zviazať, aby:
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nebola rozoberateľná
nedošlo k neoprávnenej manipulácii s jednotlivými listami ponuky
tvorila jeden celok (napr. knižná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým
spojením, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená odtlačkom pečiatky
uchádzača alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený
prelepením páskou a opatrený odtlačkom pečiatky uchádzača).
13.6 Uchádzači vo svojej ponuke predloženej elektronicky na pamäťovom médiu označia, ktoré
informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými informáciami v zmysle § 22 zákona.
Za dôverné informácie je na účely zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo,
technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob
výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob
výpočtu ceny a vzory.
13.7 Ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa
v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali
a dátumom podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
14. Jazyk ponuky
14.1 Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.
14.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené
do štátneho (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.
15. Mena a ceny uvádzané v ponuke
15.1 Navrhovaná zmluvná cena pre predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa zákon o cenách vykonáva a v súlade s podmienkami v Časti B.2 „Spôsob určenia
ceny“ týchto SP.
15.2 Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť špecifikovaná ako maximálna
a pevne daná. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch
zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou
na dve desatinné miesta.
15.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú
cenu pre predmet zákazky uvedie:
15.3.1 navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
15.3.2 sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH v Eur,
15.3.3 navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
15.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní
označením „Nie som platcom DPH“.
15.5 V prípade ak uchádzač/záujemca bude mať sídlo mimo územia SR, verejný obstarávateľ
skontroluje, či bola ponuka vyčíslená v cene bez DPH. V prípade ak verejný obstarávateľ bude
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta k ponuke
DPH platnú v SR.
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15.6Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým
požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcich z pokynov pre uchádzačov
na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu zákazky, ako aj iných
dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
15.7Uchádzač musí pri oceňovaní uviesť pre každú požadovanú položku jednotkovú cenu.
Celková cena každej položky predmetu zákazky bude súčinom jednotkovej ceny
a požadovaného množstva každej položky predmetu zákazky. Cena celkom za predmet zákazky
je daná súčtom celkových cien všetkých položiek predmetu zákazky.
16. Zábezpeka
Verejný obstarávateľ pre tento druh verejného obstarávania zábezpeku vyžaduje v súlade s
§ 46 zákona.
16.1 Verejný obstarávateľ viazanosť ponuky zabezpečuje zábezpekou. Zábezpeka je
poskytnutie bankovej záruky za uchádzača alebo zloženie finančných prostriedkov
uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
Zábezpeka nesmie presiahnuť 3% z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia
ako 100 000 eur, ak ide o podlimitnú zákazku.
16.2 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa , ak uchádzač odstúpi od svojej
ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť
zmluvu.
16.3 Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške:
16.3.1 Logický celok 1 - 3D tlačiareň vo výške 210,-EUR (slovom dvestodesať EUR)
16.3.2 Logický celok 2 - Zmiešavač na živicu vo výške 1.710,-EUR (slovom
jedentisícsedemstodesať EUR)
16.3.3 Logický celok 3 - Technologické zariadenie pre spracovanie polymérnych a
kompozitných látok vo výške 5.540,-EUR (slovom päťtisícpäťstoštyridsať EUR)
16.4 Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky
a) Zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
Banka:
Všeobecná úverová banka, a. s. Považská Bystrica
IBAN:
SK14 0200 0000 0037 907 4651
Konštantný symbol:
0558
Variabilný symbol:
IČO uchádzača
Poznámka: názov príslušnej časti predmetu zákazky
Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet obstarávateľa najneskôr
v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Ak finančné prostriedky nebudú zložené na bankovom účte obstarávateľa podľa článkov
uvedených vyššie, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.
b) Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača
Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou
zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Doba platnosti
bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená najmenej do uplynutia lehoty
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viazanosti ponúk podľa týchto súťažných podkladov. Záručná listina, v ktorej banka
písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky
finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky
uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky, bude
uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.
Ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu záručnej listiny banky, v ponuke predloží
originál záručnej listiny banky (voľný, neviazaný s ponukou) a v origináli ponuky jej
overenú kópiu zviazanú s ponukou.
16.5 Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky:
a) Ak uchádzač zložil finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa podľa týchto
súťažných podkladov, verejný obstarávateľ vráti zábezpeku uchádzačovi aj s úrokmi, ak im ich
táto banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje.
Zábezpeka bude uvoľnená uchádzačom najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy a to tým
spôsobom, že sa vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili
ako zábezpeka.
Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa
márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil
z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania
zákazky,
b) Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na
ktorú bola vystavená, ak veriteľ (verejný obstarávateľ) neoznámi banke písomne svoje nároky
z bankovej záruky.
16.6 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok uvedených v bode 16.4
16.7 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť
ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
16.8 V prípade, že je banková záruka vystavená na kratšiu dobu, ako je predĺžená lehota
viazanosti ponúk, bude uchádzač verejným obstarávateľom pred uplynutím pôvodnej lehoty
viazanosti ponúk vyzvaný na doručenie listiny vystavenej bankou, ktorá bude dokladovať jej
predĺženie. V tomto prípade môže uchádzač nahradiť bankovú záruku zložením finančných
prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v požadovanej výške, ak tak urobí
v pôvodnej lehote viazanosti ponúk
17. Náklady na ponuku
17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
17.2 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi a predložené v lehote na predkladanie ponúk
sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.
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Časť IV.
Predkladanie ponuky
18. Predloženie ponuky
18.1 Uchádzač písomnú ponuku pre príslušnú časť predmetu zákazky predkladá v jednej
obálke v súlade s §66 ods. 7 a §49 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
18.2 Uchádzač predloží ponuku na príslušnú časť predmetu zákazky alebo celý predmet
zákazky v písomnej forme, listinnej podobe (papierovej) a to ako: „originál ponuky“ a „kópiu
ponuky“ a naskenovanú kópiu ponuky na needitovateľnom CD/DVD v jednom súbore
v PDF formáte. Uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným
tajomstvom alebo dôvernými informáciami v zmysle § 22 ZVO.
18.3 Uchádzači/ záujemcovia doručia svoje ponuky osobne alebo prostredníctvom poštovej
zásielky na adresu REFAM s.r.o., Staničná 898/6, 924 01 Galanta v lehote na predkladanie
ponúk. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je
rozhodujúci termín doručenia ponuky uvedenú adresu uvedenú v tomto bode.
18.4Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom - na adresu uvedenú v bode 18.3 tejto časti
súťažných podkladov verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s
uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
18.5 Uchádzač predloží v rámci ponuky aj jej kópiu v elektronickej forme na needitovateľnom
nosiči, ktorý bude prílohou ponuky (CD/DVD a pod.) v .pdf formáte Ponuka predložená v .pdf
formáte musí byť totožná s ponukou predloženou v listinnej podobe, pri zohľadnení príslušných
ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
(§ 7 treba anonymizovať, resp. začierniť osobné údaje, napr.: číslo bankového účtu, rodné číslo,
telefonický kontakt, e-mail, podpis, pečiatku).
18.6 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť
na príslušnú časť predmetu zákazky alebo celý predmet zákazky iba jednu ponuku. Uchádzač
nemôže byť v tom istom postupe zadania predmetu zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny
dodávateľov.
19. Označenie obálky ponuky
19.1 Uchádzač vloží svoju ponuku pre daný predmet zákazky do obalu. Obal ponuky musí byť
uzatvorený, nepriehľadný a označený požadovanými údajmi podľa bodu 19.2.
19.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
a) názov a adresa uvedená v bode 20.1,
b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača;
V prípade skupiny dodávateľov obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania každého
člena skupiny,
c) označenie „PONUKA– NEOTVÁRAŤ“, označenie heslom verejného obstarávania
„Technologické zariadenia pre spoločnosť R&D Composite, s.r.o.“
Logický celok 1 - 3D tlačiareň
Logický celok 2 - Zmiešavač na živicu
Logický celok 3 - Technologické zariadenie pre spracovanie polymérnych a kompozitných
látok
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20. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
20.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: REFAM s.r.o., Staničná 898/6, 924
01 Galanta.
20.2 Lehota na vyžiadanie súťažných podkladov a lehota na predkladanie ponúk uplynie:
dňa 12.04.2017 do 09:00 hod.
20.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi
neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe.
21. Zmena a odvolanie ponuky
21.1 Zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk na základe písomnej žiadosti uchádzača v listinnej podobe, podpísanej
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 20.1 . Novú ponuku je potrebné
doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 20.2 a na adresu podľa bodu 20.1.
21.2 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch,
ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj
o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa
nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
22. Otváranie ponúk časť „Kritéria“ je verejné
22.1 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia na mieste a v čase
oznámenom uchádzačom uvedenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ak sa vo
verejnej súťaži postupuje podľa § 66 ods. 7. Verejný obstarávateľ sú povinní umožniť účasť na
otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku
v lehote na predkladanie ponúk. Komisia overí neporušenosť častí ponúk, označených ako
„Kritériá“ a zverejní obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy
pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom,
určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v častiach
ponúk, označených ako „Kritériá“ sa nezverejňujú.
22.2 Otváranie ponúk časť Kritéria sa uskutoční: dňa 12.04.2017o 09:30 hod.
Logický celok 1 - 3D tlačiareň
dňa 12.04.2017o 09:30 hod.
Logický celok 2 - Zmiešavač na živicu dňa 12.04.2017o 10:00 hod.
Logický celok 3 - Technologické zariadenie pre spracovanie polymérnych a kompozitných
látok dňa 12.04.2017 o 10:30 hod.
23. Vyhodnotenie ponúk podľa §53 zákona o verejnom obstarávaní
23.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska
splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na príslušnú časť predmetu zákazky alebo celý
predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli
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uchádzači. Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi
zloženie zábezpeky. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách
alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to
potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu
ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
23.2 Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritériá najnižšej ceny v EUR bez DPH.
23.3 Komisia vymenovaná verejným obstarávateľom po vyhodnotení splnenia požiadaviek na
predmet zákazky vyhodnotí ponuky z hľadiska najnižšej ceny. Uchádzačov, ktorých ponuky
neboli vylúčené postupne zoradí podľa ceny od ponuky s najnižšou cenou po ponuku s
najvyššou cenou, pričom ponuke s najnižšou cenou pridelí priebežné prvé miesto. Ostatným
ponukám bude postupne prideľovať priebežné druhé, tretie, štvrté a ďalšie miesta. Komisia
vykoná všetky potrebné úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní.
23.4 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru,
stavebným prácam, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti
ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä:
a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo
hospodárnosti poskytovaných služieb,
b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač
k dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie služby,
c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej
uchádzačom,
d) dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov,
e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
23.5 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti,
ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou
ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o
a) 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou
cenou alebo
b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.
23.6 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej
ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
23.7 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak
a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok,
b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na
vypracovanie ponuky,
c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky do
1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila
dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických
prostriedkov,
2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila
dlhšiu lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu,
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d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou
verejného obstarávateľa,
e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných
dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu,
f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne
neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov
g) uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným
vplyvom na vyhodnotenie ponúk,
h) uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania.
23.8 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť
schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá
v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.
23.9 Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením
a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými
špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet
zákazky určenými verejným obstarávateľom,
b) lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.
23.10 O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia
komisie. Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá verejnému obstarávateľovi.
Časť VI.
Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy
24.1 Verejný obstarávateľ v súlade s § 53 zákona o verejnom obstarávaní najskôr vyhodnotí
všetky ponuky, ktoré boli doručené v lehote na predkladanie ponúk, z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky. Následne ponuky, ktoré neboli vylúčené, verejný obstarávateľ
vyhodnotí podľa kritérií určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
24.2 Následne po ukončení uvedených procesných krokov v bode 24.1, verejný obstarávateľ
pristúpi k vyhodnoteniu splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní
(ak došlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr).
24.3 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr,
verejný obstarávateľ postupuje podľa §55 zákona o verejnom obstarávaní a takýto postup
aplikuje u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestnil na prvom mieste. V prípade,
že uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste a nespĺňa podmienky účasti, verejný
obstarávateľ pokračuje vo vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti tých uchádzačov, ktorí sa
umiestnili na druhom, resp. treťom mieste.
24.4 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení
o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia
uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie
uchádzačov v profile.
24.5Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému
uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného
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uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo
ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. Dátum odoslania informácie o výsledku
vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávateľ.
24.6 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich
poskytnutie bolo v rozpore so Zákonom alebo inými Zákonmi, s verejným záujmom, alebo by
mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži.
25. Uzavretie zmluvy
25.1Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú
dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom
obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora.
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorým sa
novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“), nadobudol účinnosť 1.februára 2017.
25.2 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi
najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa §
55, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí
lehoty podľa § 164 ods. 3 alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170.
25.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi
riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných
dní, ak boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.
25.4 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ môže uzavrieť
zmluvu s uchádzačom, ktorí sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil
ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa,
keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
25.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a
neobjednať tovar od úspešného uchádzača v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za akých sa táto
súťaž vyhlasovala. Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj
vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu
postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno
od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa
zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok
verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny
v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len jedna
ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný
zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.
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25.6Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním tovaru
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného
príspevku za účelom financovania predmetného tovaru, a to zo strany oprávnených osôb na
výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o
príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole
a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku
a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a
včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Dodávateľa je podstatným
porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené
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.
25.7 Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ,
ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom „ex ante“ administratívnej finančnej
kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo
Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej
administratívnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek
nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti
zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. Schválenie zákazky
v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou
nadobudnutia účinnosti zmluvy.
25.8Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako
prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa
Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku.
Časť VII
Subdodávky
26.
Subdodávky
26.1 Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vyžaduje, aby úspešný uchádzač
v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch,
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údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia.
26.2 Verejný obstarávateľ v návrhu zmluvy určí:
a) povinnosť dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
b) pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa
a údaje o novom subdodávateľovi.
Časť VIII
Etika vo verejnom obstarávaní
27. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
27.1 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie , ak
a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
a uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona,
b) nedostal ani jednu ponuku,
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo
§ 45 a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto zákona,
d) jeho zrušenie nariadil úrad.
27.2 Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za
ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania
vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa
požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto
zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak
nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách
sú vyššie ako predpokladaná hodnota.
27.3 Ak bude predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezruší verejné obstarávanie,
zverejní v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.
27.4 Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo
záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámiť
postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
27.5 Verejný obstarávateľ v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie
zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.
27.6 Uchádzač/záujemca berie na vedomie Etický kódex záujemcu/uchádzača, vydaný Úradom
pre verejné obstarávanie, zverejnený na stránke www.uvo.gov.sk, hlavným účelom etického
kódexu je podporovať a napomáhať dodržiavaniu základných pravidiel v procese verejného
obstarávania.
Časť X.
Revízne postupy
28. Žiadosť o nápravu
Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli
alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa môže podať žiadosť o nápravu
proti
a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam
uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako
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výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo
Výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
b) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, v koncesnej dokumentácii,
v súťažných podmienkach alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk alebo návrhov.
28.1Námietky je oprávnený podať
a) uchádzač,
b) záujemca,
c) účastník,
d) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom
kontrolovaného alebo
e) orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému
poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo
poskytnutie služieb z Európskej únie.
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Príloha č. 1
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA/ ZÁUJEMCU
„Technologické zariadenia pre spoločnosť R&D Composite, s.r.o.“
Logický celok 1 - 3D tlačiareň
Logický celok 2 - Zmiešavač na živicu
Logický celok 3 - Technologické zariadenie pre spracovanie polymérnych a kompozitných
látok
V súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra)
Obchodný názov spoločnosti:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Ulica, číslo sídla:
PSČ:
Mesto:
Štát:
Štatutárny zástupca:
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa:
Všeobecné identifikačné údaje:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
Banková inštitúcia:
Kontaktná osoba pre elektronickú aukciu:
Meno, priezvisko, titul:
Telefón:
E-mail:

Potvrdenie môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

Dátum:.........................................

Podpis:...........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)

Poznámka:
Podpis uchádzača/záujemcu alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača/záujemcu (v prípade
skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej
konať za každého člena skupiny dodávateľov.
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Príloha č. 2
Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže
Uchádzača/záujemcu: .........................................................................................................
Vyhlásenie uchádzača/záujemcu
1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky:
„Technologické zariadenia a pre spoločnosť R&D Composite, s.r.o.“
Logický celok 1 - 3D tlačiareň
Logický celok 2 - Zmiešavač na živicu
Logický celok 3 - Technologické zariadenie pre spracovanie polymérnych a
kompozitných látok

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

ktoré určil verejný obstarávateľ, že súhlasíme s obchodnými podmienkami dodania
predmetu zákazky uvedenými v Časti B.1 – „Opis predmetu zákazky“, B.2 – „Spôsob
určenia ceny“, B.3 – „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“ týchto SP.
Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
Vyhlasujeme, že všetkému, čo bolo v Oznámení, súťažných a zmluvných podmienkach
sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, a sme
si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným
obstarávateľom, bude zo súťaže vylúčená.
Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré
nám bola právoplatne uložená sankcia,
Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa
zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby „kópia“ našej ponuky bola poskytnutá
Úradu pre verejné obstarávanie.
Dátum: .........................................
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R&D Composite, s.r.o., Orlové 359, Považská Bystrica 017 01
Príloha č. 3
Vyhlásenie o elektronickej komunikácii
„Technologické zariadenia pre spoločnosť R&D Composite, s.r.o.“
Logický celok 1 - 3D tlačiareň
Logický celok 2 - Zmiešavač na živicu
Logický celok 3 - Technologické zariadenie pre spracovanie polymérnych a
kompozitných látok
Identifikácia uchádzača:
Názov:
Sídlo:
IČO:
t. č.:
e-mail:

Ďalej prehlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie k zákazke „Technologické
zariadenia pre spoločnosť R&D Composite, s.r.o.“, budeme využívať naše konto s
užívateľským menom xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx na portáli www.ezakazky.sk. Berieme na
vedomie, že dokumenty sa považujú za doručené ich sprístupnením v našom konte s
užívateľským menom xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx na portáli www.ezakazky.sk, pričom kontrola
konta je na našej zodpovednosti.. Pre účel tohto zadávania zákazky sa považuje dokumenty za
doručené v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov.“
Pozn.: uchádzač doplní e-mailové adresy

V.................................dňa......................
Meno a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača

Upozornenie: Predmetné vyhlásenie o elektronickej komunikácii predloží každý uchádzač
v svojej ponuke. Toto Vyhlásenie o elektronickej komunikácii verejný obstarávateľ určuje ako
požiadavku na predmet zákazky podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
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Príloha č. 4
Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“
Zákazka na dodanie tovaru nadlimitný postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
„Technologické zariadenia pre spoločnosť R&D Composite, s.r.o.“
Logický celok 1 - 3D tlačiareň
Logický celok 2 - Zmiešavač na živicu
Logický celok 3 - Technologické zariadenie pre spracovanie polymérnych a
kompozitných látok
doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako
uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania nadlimitnej zákazky (ďalej len
„súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len
„zákazka“) Oznámením uverejneným vo Vestníku verejného obstarávania [doplniť číslo
Vestníka] zo dňa [doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku] pod číslom [doplniť číslo značky vo
Vestníku], týmto
čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
budem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá
je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho
postavenia v súťaži,
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu
súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek
v priebehu procesu verejného obstarávania,
pravdivé a úplné informácie.

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]
–––––––––––––––––––––––––[doplniť podpis]
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A.2 KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie
ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.
Ponuky sa vyhodnocujú na základe: Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR bez DPH.
Uchádzač ocení „Návrh na plnenie kritérií“ (uvedený v týchto súťažných podkladoch).
Vyhodnotenie ponúk bude vykonané komisiou verejného obstarávateľa.
a)
Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky
uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a všetky požiadavky uvedené v
súťažných podkladoch, čo sa však netýka formálnych nedostatkov napr. označenie obálok.
b)
Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky, ktoré neobsahovali všetky požadované
doklady a dokumenty, ktoré neboli uchádzačom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol
uchádzač vyzvaný na vysvetlenie ponuky), ak sa uchádzač po výzve komisie nedostavil na
osobnú konzultáciu v stanovenej lehote.
c)
Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritériá najnižšej ceny v EUR bez DPH.
Komisia vymenovaná verejným obstarávateľom po vyhodnotení splnenia požiadaviek na
predmet zákazky vyhodnotí ponuky z hľadiska najnižšej ceny. Uchádzačov, ktorých ponuky
neboli vylúčené postupne zoradí podľa ceny od ponuky s najnižšou cenou po ponuku s
najvyššou cenou, pričom ponuke s najnižšou cenou pridelí priebežné prvé miesto. Ostatným
ponukám bude postupne prideľovať priebežné druhé, tretie, štvrté a ďalšie miesta. Komisia
vykoná všetky potrebné úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní.
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Príloha č. 5.1
Návrh na plnenie kritérií
SÚŤAŽNÁ PONUKA
„Technologické zariadenia pre spoločnosť R&D Composite, s.r.o.“
Logický celok 1 - 3D tlačiareň
Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Názov predmetu
Počet
Celková cena
obstarávania:
MJ
s DPH
Logický celok 1 3D tlačiareň

DPH

Celková cena
s DPH

1 ks

Dodávka na miesto
prevádzky

1 ks

Montáž zariadenia

1 ks

Základné
zaškolenie obsluhy

1 ks

Spolu:

Dátum: .................................

Podpis: ...........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
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Príloha č. 5.2
Návrh na plnenie kritérií
SÚŤAŽNÁ PONUKA
„Technologické zariadenia pre spoločnosť R&D Composite, s.r.o.“
Logický celok 2 - Zmiešavač na živicu
Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Názov predmetu
Počet
Celková cena
obstarávania:
MJ
s DPH
Logický celok 2 Zmiešavač na
živicu

1 ks

Dodávka na miesto
prevádzky

1 ks

Montáž zariadenia

1 ks

Základné
zaškolenie obsluhy

1 ks

DPH

Celková cena
s DPH

Spolu:
Dátum: .................................
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Podpis: ...........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
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Príloha č. 5.3
Návrh na plnenie kritérií
SÚŤAŽNÁ PONUKA
„Technologické zariadenia pre spoločnosť R&D Composite, s.r.o.“
Logický celok 3 - Technologické zariadenie pre spracovanie polymérnych a
kompozitných látok
Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Názov predmetu
Počet
Celková cena
obstarávania:
MJ
s DPH
Vstrekovací lis I.

1 ks

Vstrekovací lis II.

1 ks

Temperačná
jednotka pre
vstrekolisy

2 ks

Drvič plastov

1 ks

Sušička materiálu

1 ks

Dodávka na miesto
prevádzky

1 ks
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Montáž zariadenia

1 ks

Základné
zaškolenie obsluhy

1 ks

Spolu:

Dátum: .................................

Podpis: ...........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
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A.3 SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI
A. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods. 1 zákona:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu,
ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej
činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a
niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní
a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz
pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia,
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola
právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Podľa § 32 ods. 2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa §
32 odseku 1:
a) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako
tri mesiace,
b) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri
mesiace,
c) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
e) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

33

R&D Composite, s.r.o., Orlové 359, Považská Bystrica 017 01
A.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku A
v súlade s § 152 zákona.
Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 a ktorí o zapísanie do
zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní
môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov.
1) Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo
územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno
ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
2) Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým
pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže
ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
3) Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné
podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná
žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu
správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
4) Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené
nedoplatky platiť v splátkach.

B.
Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov
podľa § 34 Zákona.
Podľa §34 ods.1 písm. m)
1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo
2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické
špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi
kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Podľa §34 ods. 1 písm. m) verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti pre
predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ od uchádzačov požaduje predloženie prospektovým materiálom
ponúkaného zariadenia v slovenskom jazyku s fotografiou tovaru alebo iný doklad obsahujúci
fotografie ponúkaného zariadenia spolu s identifikáciou technických parametrov tohto
zariadenia. Z predloženého prospektového materiálu musí byť zrejmý podrobný technický opis
s údajmi deklarujúcimi požadované min. technické parametre a vlastnosti, s uvedením jeho
obchodného názvu a typového označenia.
Odôvodnenie primeranosti:
Verejný obstarávateľ si touto podmienkou overuje skúsenosti uchádzačov pri dodaní predmetu
zákazky rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky.
Požiadavka je dostatočná a primeraná, postačujúca verejnému obstarávateľovi na preukázanie
schopnosti splniť predmet budúcej zákazky, zároveň je stanovená nediskriminačne a tak, aby
sa súťaže mohol zúčastniť široký okruh uchádzačov.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne
používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami
mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy
musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.
7; oprávnenie dodávať predmet zmluvy, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity
záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
SPÔSOB PREDKLADANIA DOKLADOV K SPLNENIU PODMIENOK ÚČASTI
UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
1. Všetky doklady a dokumenty, ktoré uchádzač predloží k preukázaniu splnenia podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia a technickej alebo odbornej
spôsobilosti musia byť predložené v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii, ak nie je
určené inak.
2. Ak doklady a dokumenty, ktoré uchádzač predloží k preukázaniu splnenia podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní, budú vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku, tak uchádzač
musí predložiť okrem dokladov v pôvodnom jazyku aj úradný preklad týchto dokladov do
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slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku, a to v origináli alebo
overenej fotokópii, ak nie je určené inak. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad
v slovenskom jazyku.
3. Preukazovanie podmienok účasti v súlade s § 39 Jednotný európsky dokument:
3.1 Jednotný európsky dokument na účely zákona je dokument, ktorým hospodársky
subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
určené verejným obstarávateľom.
3.2 Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu,
že:
a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným
európskym dokumentom.
3.3 Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť
prostredníctvom inej osoby, táto osoba k splneniu podmienok účasti predkladá vyplnený
jednotný európsky dokument.
3.4 Hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné
informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, orgány a subjekty, ktoré vydávajú
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady pre
verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach,
hospodársky subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na
prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy,
akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.
3.5 Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ
môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho
priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo
dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca
doručí doklady verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi do piatich pracovných dní
odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčil dlhšiu
lehotu.
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je obstaranie technologických zariadení umožňujúcich spracovanie
polymérov a kompozitov vstrekovaním.
Každé ponúkané zariadenie musí obsahovať informáciu o type zariadenia/názve
zariadenia/typovom označení výrobku a obchodnom mene výrobcu. V prípade, ak
uchádzač predkladá ponuku na viac Častí predmetu zákazky, predloží podrobný opis
ponúkaného predmetu plnenia samostatne pre každú Časť.
Logický celok 1 – 3D tlačiareň
P. č.

Názov položky

Požadované technické parametre

Počet

V cenovej ponuke požadujeme oceniť 3D tlačiareň (vrátane 100 kg
ABS spotrebný materiál).
Minimálne požiadavky:
Technológia 3D tlače :
Fused Deposition Modelling (FDM) /
Freeform fabrication (FFF) – tavením nanášané modelovanie
Tlačová hlava: Dvojitá tryska so zdvíhacím mechanizmom a ľahko
vymeniteľné tlačové jadrá.
Konštrukční objem – max.:
Ľavá tryska: 215 x 215 x 300 mm
Pravá tryska: 215 x 215 x 300 mm
Dvojitý materiál: 197 x 215 x 300 mm

1.

3D tlačiareň

Priemer struny: 2,85 mm
Priemer trysky: 0,4 mm
Rozlíšenie vrstvy: Tryska 0,4 mm; min. v rozsahu : 20 až 200 μm
Presnosť krokov os XYZ: 12,5 ; 12,5 ; 2,5 μm
Rýchlosť pohybu tlačiarenskej hlavy: min. 30 – 300 mm/s
Rýchlosť toku materiálu: min. do 16 mm3/s
Konštrukčná podložka: vyhrievaná sklenená podložka
Typy materiálov: PLA,PVA, ABS, CPE, Nylon
Autokalibrácia podložky: áno
Automatické rozpoznávanie materiálu: áno
Vyhrievanie podložky: áno
Maximálna teplota podložky: 100° C
Zahrievacia doba konštrukčnej podložky: pod 4 min ( od 20 do 60⁰C)
Vymeniteľná tlačová hlava: áno
Maximálna teplota tlačovej hlavy: 280° C
Zahrievacia doba trysky: pod 2 min.
Priemerná prevádzková hlučnosť: pod 55 dBA
Požaduje sa dodanie oficiálneho softvéru doporučený výrobcom pre
plnohodnotnú prácu so zariadením.
Podporované operačné systémy: MS Windows, Mac OS X, Linux
Podporované formáty:.stl, .obj, .dxf
Pripojenie: WiFi, Ethernet, USB kľúč
Kamera: áno
Max. vonkajšie rozmery (hxšxv): 350 x 510 x 700 mm
Max. čistá hmotnosť: 12 kg
Spotrebný materiál
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Názov: Akrylonitril-butadién-styrénový polymér (ABS)
Priemer: 2,85 mm (+/- 0,10 mm)
Balenie: cievka 750g
V cenovej ponuke požadujeme oceniť dodávku na miesto prevádzky
(Považská Bystrica).

2.

Dodávka na miesto
prevádzky

3.

Montáž zariadenia

V cenovej ponuke požadujeme oceniť montáž zariadenia v mieste
prevádzky (Považská Bystrica).

1 ks

4.

Základné zaškolenie
obsluhy

V cenovej ponuke požadujeme a základné zaškolenie obsluhy
v mieste prevádzky(Považská Bystrica).

1 ks

1 ks

Logický celok 2 – Zmiešavač na živicu
P. č.

Názov položky

Požadované technické parametre

Počet

V cenovej ponuke požadujeme oceniť Zmiešavač na živicu s
automatickou kontrolou miešacieho pomeru a výstupu
prostredníctvom prietokomerov a dotykového displeja min. 19"
Minimálne požiadavky:
Dávkovací a zmiešavací stroj s automatickou kontrolou miešacieho
pomeru a výstupu prostredníctvom prietokomerov a dotykového
displeja min. 19"
Zariadenie pre zmiešanie dvoch komponentov:
A- Komponent živica, dynamická viskozita 13.000 mPa.s, hustota
1,14 g/cm3 pri 25⁰C
B- Komponent tvrdidlo, dynamická viskozita 30 mPa.s, hustota 0,96
g/cm3 pri 25⁰C
Pomer miešania: približne 100:16
Objem výroby: min. 1,5 kg/min
Max. prevádzkový tlak 60 bar
Pripojenie: 400V, 63 Amp.
Tlak vzduchu: 6-8 bar
1.

Zmiešavač na živicu

Konštrukcia:
- rám so zberným zásobníkom a 2 fixné + 2 pohyblivé kolieska,
- Elektronický box so Systemovou riadiacou jednotkou pre :
- meranie prietoku komponentov A a B vratane regulácia pomeru
miešania a výstupu,
kontrola tlaku vzduchu,
kontrola minimálnej hladiny,
kontrola teploty,
dátumový protokol cez USB.
Pre komponent A
- nádoba s celkovou kapacitou min. 60 L,
- teplota min./max.: -5/95 ⁰C,
- max. tlak 2 bar,
- senzor pre sledovanie úrovne hladiny,
- elektrický ohrievač 1,7 KW pre kapacitu 45/60 L, 230V
s bimetalovým regulátorom,
- miešadlo s elektrickým motorom pre nádobu s objemom 60L,
- čerpadlo s frekvenčným meničom 1,5 KW,
- presná dávkovacia pumpa 4,8 cm3,
- jednotka na meranie prietoku.
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Pre komponent B
- nádoba s celkovou kapacitou min. 45 L ,
- teplota min./max.: -5/95 ⁰C,
- max. tlak 2 bar,
- senzor pre sledovanie úrovne hladiny,
- silikagél filter s kapacitou približne 100g,
- čerpadlo s frekvenčným meničom 0,55 KW,
- presná dávkovacia pumpa 1,2 cm3,
- jednotka na meranie prietoku.
-

obehový systém pre komponenty A/B v smere: nádoba –
čerpadlo – nádoba, vrátane pneumatické guľové ventily
s finálnym polohovým spínačom,
- kompletná súprava PTFE hadíc pre všetky pripojenia,
- tlakový senzor -1-100 bar 1/2" v zmiešavacej hlave,
- zmiešavacia hlava s 3 ventilmi:
ventil pre komponent A, 4mm dlhá ihla,
ventil pre komponent B, 2 mm dlhá ihla,
čistiaci ventil, 4 mm dlhá ihla
2.

Dodávka na miesto
prevádzky

3.

Montáž zariadenia

4.

Základné zaškolenie
obsluhy

motor zmiešavacej hlavy 0,15 KW,
prístroj na testovanie zmiešavacieho pomeru pre 2 komponenty,
jedným smerom dynamicky zmiešavacia tryska 13mm x 12
prvkov s výlevkou a riadením rýchlosti materiálového vstupu, 1
balenie po 50 jednotiek,
úplná automatická regulácia plniacej stanice.

V cenovej ponuke požadujeme oceniť dodávku na miesto prevádzky
(Považská Bystrica).
V cenovej ponuke požadujeme oceniť montáž zariadenia v mieste
prevádzky (Považská Bystrica).
V cenovej ponuke požadujeme a základné zaškolenie obsluhy
v mieste prevádzky(Považská Bystrica).

1 ks
1 ks
1 ks

Logický celok 3 – Technologické zariadenie pre spracovanie polymérnych a kompozitných látok
P. č.

Názov položky

Požadované technické parametre

Počet

V cenovej ponuke požadujeme oceniť Vstrekovací lis I. pre
spracovanie termoplastov.
Minimálne požiadavky:

1.

Vstrekovací lis I.

-
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vzdialenosť medzi vodiacimi stĺpmi: 420 mm,
uzavieracia sila do1000 kN,
otváracia sila do 250 kN, zdvih 500 mm,
vyhadzovania sila do 40 kN, zdvih 175 mm,
hydraulický systém s 2 energetickými úspornými čerpadlami pre
regulované pohyby stroja a polohové závislé rampovanie,
uzavieracia sila riadená servoregulovaným čerpadlom,
prítlačná sila trysky programovateľná a manuálne nastaviteľná,
1 sada upínacích dosiek 420 s centrálnou pozíciou vstrekovania
a stredovým otvorom o priemere 125 mm.
vstrekovacia jednotka horizontálna 290 podľa EUROMAP, pre
vstrekovanie cez pevnú upínaciu dosku formy,
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-

vstrekovacia jednotka so servoreguláciou,
vstrekovacia jednotka v centrálnej polohe vstrekovania
s pripojením ako jeden montážny celok,
plastifikačný valec v korózie odolnom a oteru vzdornom
prevedení so závitovkou o priemere 35 mm ( bez trysky ).
násypka pre granulat z nerezovej ocele s objemovou kapacitou
min. 50L.
uzatváracia jednotka plne hydraulická s centrálne umiestneným
hydraulickým valcom a so 4 vodiacimi stĺpmi, ktoré je možné
jednotlivo vysunúť,
pohyby uzatváracej jednotky programovo riaditeľne,
chladiaci okruh stroja programovateľný a regulovaný,
rozvádzač chladiacej vody so 4 nezávislými chladiacimi
okruhmi, vrátane meracích trubíc.

-

riadiaci systém modulárny, grafický multiprocesorový systém,
plochá farebná TFT obrazovka s HD min. 15",
kontrolné funkcie zabudované v riadiacom systéme pre
overenie správnosti základných údajov zadávaných obsluhou,
- rozhranie V24 pre tlačiareň,
- programové zaistenie požadovanej kvality výroby s kontrolnou
grafikou a vyhodnocovaním chyb,
- rozhranie pre manipulátor podľa Euromap 67, 50-polový
konektor.
V cenovej ponuke požadujeme oceniť Vstrekovací lis II. Pre
spracovanie termoplastov.
Minimálne požiadavky:
2.

Vstrekovací lis II.

-
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vzdialenosť medzi vodiacimi stĺpmi: 470 mm,
uzavieracia sila do1500 kN,
otváracia sila do 350 kN, zdvih 500 mm,
vyhadzovania sila do 40 kN, zdvih 175 mm,
hydraulický systém s 2 energetickými úspornými čerpadlami pre
regulované pohyby stroja a polohové závislé rampovanie,
uzavieracia sila riadená servoregulovaným čerpadlom,
prítlačná sila trysky programovateľná a manuálne nastaviteľná,
1 sada upínacích dosiek 470 s centrálnou pozíciou vstrekovania
a stredovým otvorom o priemere 125 mm.
vstrekovacia jednotka horizontálna 400 podľa EUROMAP, pre
vstrekovanie cez pevnú upínacu dosku formy,
vstrekovacia jednotka so servoreguláciou,
vstrekovacia jednotka v centrálnej polohe vstrekovania
s pripojením ako jeden montážny celok,
plastifikačný valec v korózie odolnom a oteru vzdornom
prevedení so závitovkou o priemere 40 mm ( bez trysky ).
násypka pre granulat z nerezovej ocele s objemovou kapacitou
min. 50L.
uzatváracia jednotka plne hydraulická s centrálne umiestneným
hydraulickým valcom a so 4 vodiacimi stĺpmi, ktoré je možné
jednotlivo vysunúť,
pohyby uzatváracej jednotky programovo riaditeľne,
chladiaci okruh stroja programovateľný a regulovaný,
rozvádzač chladiacej vody so 4 nezávislými chladiacimi
okruhmi, vrátane meracích trubíc.

1 ks
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-

riadiaci systém modulárny, grafický multiprocesorový systém
plochá farebná TFT obrazovka s HD min. 15",
kontrolné funkcie zabudované v riadiacom systéme pre
overenie správnosti základných údajov zadávaných obsluhou,
- rozhranie V24 pre tlačiareň,
- programové zaistenie požadovanej kvality výroby s kontrolnou
grafikou a vyhodnocovaním chyb,
- rozhranie pre manipulátor podľa Euromap 67, 50-polový
konektor.
V cenovej ponuke požadujeme oceniť Temperačnú jednotku pre
vstrekolisy.
Minimálne požiadavky:

3

Temperačná
jednotka pre
vstrekolisy

Mikroprocesorom riadený elektronický regulátor teploty s vlastnou
optimalizáciou a digitálnym zobrazením nastavenej a reálnej teploty,
- teplota vody min. do 140 ⁰C,
- presnosť regulácie min. 0,1 ⁰C,
- výkon ohrevu min. 12 KW,
- ohrevné teleso s možnosťou stupňovitého zapínania,
- výkon motora čerpadla min. 1,8 KW,
- tlakový režim: max. 5 bar / max. 110 L/min
- ukazovateľ tlaku čerpadla a tlaku systému,
- automatické plnenie,
- tepelný výmenník odolný proti usádzaniu vodnému
kameňu,
- časti prístroja v kontakte s vodou vyrobené z nerezovej
ocele alebo z bronzu,
- bezpečnostné prvky: automatická kontrola hladiny
vylučujúca prevádzku na sucho, bezpečnostný termostat,
elektronický regulátor maximálnej teploty, zvuková
a vizuálna signalizácia v prípade poruchy,
- max. rozmery stroja: 900 x 380 x 930 mm, vrátane
kolieska,
- max. hmotnosť prázdneho stroja 110 kg.
V cenovej ponuke požadujeme oceniť Drvič plastov.

2 ks

Minimálne požiadavky:

4.
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Drvič plastov

Stroj určený na drvenie termoplastov – drobných výliskov, vtokov
vznikajúcich pri tlakovom lisovaní plastov,
- Jednoducho premiestniteľný stroj s podjazdovými
kolesami,
- Strižný rez,
- Vymeniteľné jednoduché sito pre požadovanú veľkosť drte,
- Dobrá prístupnosť pre čistenie, nastavovanie a výmena
nožov,
- Možnosť pripojenia odsávacieho zariadenia,
- Výkon drviča ( sito s otvormi ø 6 mm ) min. 20 kg/hod.,
- Príkon motora max. 2,5 kW,
- Otáčky rotora min. 200 ot/min,
- Priemer rotora 160 mm,
- Dĺžka nožov min. 100 mm,
- Počet nožov : 12 ks / rotačné 10 ks , pevné 2 ks /,
- Otvor násypky min. 250 x 300 mm,

1 ks
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-

Elektrické pripojenie: 400 V/ 16A / 50 Hz,
Max. rozmery stroja: 850 x 550 x 1200 mm,
Max. hmotnosť: 80 kg.

V cenovej ponuke požadujeme oceniť Sušičku materiálu.
Minimálne požiadavky:
Periférne zariadenie určené na sušenie a dopravu granulátu do
vstrekovacích strojov.
- kapacita stroja min. 100L,
- možnosť rozšírenia kapacity stroja až na 200L,
- celkový príkon stroja s modulom na sušenie max. 6,2 KW,
- modul na sušenie vzduchu,
- výkon výhrevného telesa min. 4,5 KW,
- vzduchový výkon ventilátora min. 90 m3/h,
- prevádzkové napätie 220/400V 50Hz,
- výška dopravníka min. 3 m
- dopravný tlak min. 0,055 bar
- automatické zapnutie a intervalové spínanie,
- horný kryt výklopný,
- koncovka pre plnenie s hadicou min. dĺžky 3 m.
V cenovej ponuke požadujeme oceniť dodávku na miesto prevádzky
(Považská Bystrica).

5.

Sušička materiálu

1 ks

6.

Dodávka na miesto
prevádzky

7.

Montáž zariadenia

V cenovej ponuke požadujeme oceniť montáž zariadenia v mieste
prevádzky (Považská Bystrica).

1 ks

8.

Základné zaškolenie
obsluhy

V cenovej ponuke požadujeme a základné zaškolenie obsluhy
v mieste prevádzky(Považská Bystrica).

1 ks

1 ks

a) Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované,
resp. musia byť v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
b) V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov v opise predmetu zákazky
obchodným názvom verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s použitím
ekvivalentných materiálov a výrobkov s tým, že takéto použitie bude označené v ponuke
slovom „ekvivalentný“. Použite ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia
lehoty realizácie, zníženie kvality alebo zmeny ceny predmetu zákazky.
c) Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke obchodný
názov materiálu alebo výrobku, ktorý bol v ponuke označený obchodným názvom, bude mať
verejný obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou, prípadne
výrobkom, ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ.
d) Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a technologických
zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocenné vlastnostiam (kvalitatívnym,
technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré uviedol
verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v
kompetencii verejného obstarávateľa.
e) Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný.
Opis vychádza z predkladaného projektu, ktorý tvorí kompaktný vzájomne nedeliteľný celok
tak, aby mohli byť dosiahnuté ekonomické a technické parametre, požadované riadiacim
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orgánom poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na túto zákazku. Ak by sa niektorá
z technických požiadaviek odvolávala na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
patent, typ, krajinu alebo miesto pôvodu alebo výroby, osoba povinná umožní nahradiť takýto
výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať
úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu,
na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené a schválené.
B.2 SPOSOB URČENIA CENY
1. Cena predmetu zákazky
1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách
vykonáva.
2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa
nesmie meniť počas doby dodania tovaru. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe
písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude
vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie:
3.1 navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
3.2 sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH
3.3 navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením
„Nie som platcom DPH“.
5. V prípade ak uchádzač/záujemca bude mať sídlo mimo územia SR, verejný obstarávateľ
skontroluje, či bola ponuka vyčíslená v cene bez DPH. V prípade ak verejný obstarávateľ bude
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta k ponuke
DPH platnú v SR.
2. Pokyny k spôsobu určenia ceny
2.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke uvádzal ceny zaokrúhlené
na dve desatinné miesta podľa všeobecných matematických pravidiel zaokrúhľovania s
odstránením skrytých desatinných miest
2.2 Pri určovaní ceny je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj
pokynom na zhotovenie ponuky vyplývajúcich pre uchádzačov z týchto súťažných podkladov,
vrátane časti B1. Opis predmetu zákazky a B3. Obchodné podmienky dodania predmetu
zákazky súťažných podkladov.
2.3 Ocenenie každej položky predmetu zákazky je pre uchádzača záväzné, v prípade
neocenenia niektorej z položiek predmetu zákazky alebo ak bude cena položky vyjadrená
číslom 0 alebo záporným číslom, bude ponuka uchádzača vylúčená v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní.
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B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
1. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú
dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom
obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora.
Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorým sa
novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“), nadobudol účinnosť 1. februára 2017.
2.Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi
najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa §
55, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí
lehoty podľa § 164 ods. 3 alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170.
3.Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní,
ak boli na jej uzavretie písomne vyzvaní.
4.Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako
druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa,
keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
5.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a
neobjednať tovar od úspešného uchádzača v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za akých sa táto
verejná súťaž vyhlasovala. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti len vtedy,
ak bude disponovať dostatočným množstvom finančných prostriedkov.
6.Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného
príspevku za účelom financovania predmetného tovaru, a to zo strany oprávnených osôb na
výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o
príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole
a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku
a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a
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včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je podstatným
porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené
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.
7.Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom
ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom „ex ante“ administratívnej finančnej kontroly
procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo
Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej
administratívnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek
nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti
zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. Schválenie zákazky
v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou
nadobudnutia účinnosti zmluvy.
8.Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako
prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa
Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku.
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NÁVRH
Zmluva o dielo
č. [●]
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník
v platnom znení (ďalej tiež len „Zmluva“),
medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ:
Obchodné meno:
R&D Composite, s.r.o.
Sídlo:
Orlové 359, 017 01 Považská Bystrica
IČO:
50 678 825
DIČ:
2120419697
IČ DPH:
nie je platcom DPH
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel Sro, vložka číslo:
34133/R
Bankové spojenie:
IBAN:
SK14 0200 0000 0037 907 4651
SWIFT:
SUBASKBX
Zastúpený:
Ing. Richard Gardian, konateľ
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
[●] [doplní úspešný uchádzač]
Sídlo:
[●] [doplní úspešný uchádzač]
IČO:
[●] [doplní úspešný uchádzač]
IČ DPH:
[●] [doplní úspešný uchádzač]
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu [●]oddiel [●], vložka číslo: [●]
[doplní úspešný uchádzač]
Bankové spojenie: [●] [doplní úspešný uchádzač]
IBAN:
[●] [doplní úspešný uchádzač]
Zastúpený:
[●] [doplní úspešný uchádzač]

Preambula
Zmluva je výsledkom súťažného postupu vyhláseným Objednávateľom ako verejným
obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „ZVO“), na obstaranie nadlimitnej
zákazky Technologické zariadenia pre spoločnosť R&D Composite, s.r.o. [uchádzač doplní
označenie časti predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku - Časť I / Časť II / Časť III].
Cena za Dielo bude z časti 50 % spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku
poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
46

R&D Composite, s.r.o., Orlové 359, Považská Bystrica 017 01

1.1

zastúpeným Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej „Poskytovateľ NFP“) na
základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. [●] (ďalej „Zmluva o
NFP“) pre projekt „Obstaranie technológie na inovatívne spracovanie polymérov a kompozitov
vstrekovaním“ (ITMS: [●]) (ďalej „Projekt“) a z vlastných prostriedkov verejného
obstarávateľa. [Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v čase vyhlásenia Verejnej súťaže ešte nie
je podpísaná Zmluva o NFP. Z tohto dôvodu budú údaje doplnené v čase pred podpisom
Zmluvy]
Článok I
Všeobecné ustanovenia
V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom
nižšie uvedený význam:
1.1.1 „Dielo“ znamená dielo, ktoré má byť Zhotoviteľom vykonané podľa tejto Zmluvy
a Špecifikácie Diela.
1.1.2 „Dokumentácia k Dielu“ znamená (prípadné) výkresy, návrhy príručky, modely,
projekty, počítačové programy (software) a akékoľvek iné dokumenty dodané
Zhotoviteľom podľa Zmluvy. Bližšie je Dokumentácia k Dielu popísaná v bode 3.12
Zmluvy.
1.1.3 „Funkčné skúšky“ znamenajú skúšky podľa Článku VI.
1.1.4 „Harmonogram prác“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný
Zhotoviteľom v súlade podľa Článku IV Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu prác
sa tento stane Prílohou č. 3 Zmluvy.
1.1.5 „Lehota plnenia“ znamená lehotu na vyhotovenie Diela poľa bodu 4.2, ktorá je
počítaná odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
1.1.6 „Miesto plnenia“ znamená miesto alebo miesta, kde má byť Dielo vyhotovené, na ktoré
majú byť Technologické zariadenia dodané, a akékoľvek iné miesta, ak sú v Zmluve
alebo Objednávateľom definované ako súčasť Miesta plnenia.
1.1.7 „Objednávateľ“ znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy.
1.1.8 „Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil do Súťaže, a na
základe ktorej Zhotoviteľ vyhral Súťaž.
1.1.9 „Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej
republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne
ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy.
1.1.10 „Preberací protokol“ znamená protokol vydaný podľa bod 7.4.1 Zmluvy.
1.1.11 „Rozpočet Diela“ znamená rozpočet Zmluvnej ceny v súlade s Ponukou Zhotoviteľa.
Rozpočet Diela tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy.
1.1.12 „Subdodávateľ“ znamená akúkoľvek osobu, ako je definovaná v Článku XIV.
1.1.13 „Súťažné podklady“ znamenajú súťažné podklady pre Súťaž.
1.1.14 „Súťaž“ znamená súťaž vyhlásenú Objednávateľom vo Vestníku verejného
obstarávania č. [●] zo dňa [●] na predmet zákazky „Technologické zariadenia pre
výrobu výrobkov z kompozitných materiálov“. [doplní uchádzač pred podpisom
Zmluvy]
1.1.15 „Špecifikácia Diela“ znamená Prílohu č. 1 Zmluvy. Tento dokument špecifikuje účel,
rozsah a technické a iné kritériá a požiadavky na Dielo.
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1.1.16 „Technické normy“ znamenajú technické normy (STN, EN) vzťahujúce sa na
akékoľvek práce na Diele, samotné Dielo, ako aj akékoľvek produkty alebo výstupy,
ktoré budú Dielom vyprodukované a ostatné normy uvedené v Špecifikácií Diela alebo
normy definované Právnymi predpismi.
1.1.17 „Technologické zariadenia“ znamenajú stroje, prístroje a mechanizmy, ktoré majú
tvoriť alebo tvoria časť Diela (ak sa Dielo skladá z jedného Technologického zariadenia,
tak Technologické zariadenie zároveň znamená Dielo).
1.1.18 „Vyššia moc“ je definovaná v bode 10.5 Zmluvy.
1.1.19 „Záručná doba“ znamená záručnú dobu podľa Článku VIII.
1.1.20 „Zhotoviteľ“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy.
1.1.21 „Zmluvná cena“ znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela
a odstránenie akýchkoľvek vád Diela vrátane DPH podľa bodu 5.2 v súlade
s Rozpočtom Diela.
1.1.22 „Zmluvná strana“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu.
V prípade označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj
Zhotoviteľa.
Článok II
Predmet Zmluvy
2.1 Predmetom tejto Zmluvy sú nasledovné záväzky Zhotoviteľa:
(i) Zhotoviteľ je povinný navrhnúť, vyhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo v súlade so
Súťažnými podkladmi, Zmluvou, Špecifikáciou Diela a Právnymi predpismi a odstrániť na
Diele akékoľvek vady.
(ii) Zhotoviteľ je povinný dodať Technologické zariadenia a Dokumentáciu k Dielu uvedenú
v Zmluve, ktoré sú potrebné pre riadne navrhnutie, vyhotovenie a dokončenie Diela
a odstránenie vád.
(iii) Dielo musí spĺňať účely, pre ktoré je určené tak, ako sú špecifikované alebo vyplývajú zo
Zmluvy a Súťažných podkladov a Špecifikácie Diela. Dielo musí po dokončení spĺňať všetky
požiadavky Špecifikácie Diela, Súťažných podkladov, Zmluvy a Právnych predpisov.
2.2 Predmetom tejto Zmluvy sú nasledovné záväzky Objednávateľa:
(i) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu
v súlade s touto Zmluvou.
(ii) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol
Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas.
(iii) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy
prevziať.
2.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán
spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
Článok III
Podmienky vykonania Diela
3.1 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť Dielo v Mieste plnenia. Pre riadne plnenie tejto
Zmluvy je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup na Miesto plnenia,
kedykoľvek to bude potrebné a nevyhnutné pre navrhnutie, vyhotovenie a dokončenie Diela
a odstránenie všetkých vád na Diele a Dokumentácií k Dielu. Ak sa to vyžaduje, Zhotoviteľ
a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť, aj akúkoľvek ďalšiu súčinnosť nevyhnutnú
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k riadnemu navrhnutiu, vyhotoveniu a dokončeniu Diela vrátane súčinnosti pri spoločnom
postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom.
3.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že Dielo a každá jeho časť bude vyhovovať Špecifikácií Diela
a Právnym predpisom.
3.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami Miesta plnenia, najmä
s napojením všetkých inžinierskych sietí, rozmermi a situáciou Miesta plnenia vrátane
prístupových ciest a priestorov, oboznámil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zároveň
získal všetky informácie o Mieste plnenia, ktoré sú nevyhnutné pre riadne navrhnutie,
vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd v Mieste
plnenia a na Diele.
3.4 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade so
Špecifikáciou Diela, Miesta plnenia a pokynmi Objednávateľa, a je povinný napraviť každú
chybu v situovaní, umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela v Mieste plnenia.
3.5 Zhotoviteľ na vlastné riziko a zodpovednosť zabezpečí najmä:
(i) Navrhnutie a vyhotovenie Technologických zariadení a Diela.
(ii) Dopravu a vykládku Technologických zariadení a Diela v Mieste plnenia.
(iii) Inštaláciu a montáž kompletného Diela v Mieste plnenia, vrátane jeho zapojenia na všetky
inžinierske siete (elektrina, voda, odpad a pod.).
(iv) Komplexné sprevádzkovanie Diela vrátane vykonania Funkčných skúšok a zabezpečenia
všetkých materiálov potrebných pre vykonanie Funkčných skúšok.
3.6 Zhotoviteľ bude zodpovedný za zabezpečenie energie, vody a ďalších služieb, ktoré môže pri
realizácií Diela potrebovať. Zhotoviteľ bude oprávnený pre účely Diela používať všetky
dostupné zdroje energií, vody, plynu a ďalších služieb dostupných v Mieste plnenia. V prípade,
ak Objednávateľovi vzniknú náklady na energie v súvislosti realizáciou Diela, uhradí
Objednávateľovi tieto náklady Zhotoviteľ.
3.7 Nebezpečenstvo vzniku škody na Technologických zariadeniach a Diele znáša výlučne
Zhotoviteľ a to až do úplného prevzatia Diela zo strany Objednávateľa podľa Článku VII.
3.8 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok na Mieste plnenia pri montáži a inštalácií Diela.
Zhotoviteľ rovnako zodpovedá za dodržiavanie Právnych predpisov najmä v oblasti
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, životného prostredia a nakladania s odpadmi.
3.9 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov
podľa príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z o odpadoch v znení neskorších predpisov.
V prípade ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením
akýchkoľvek povinností podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov,
Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek takéto škody.
3.10 Zhotoviteľ zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky
a obsluhy Diela vrátane všetkých prevádzkových postupov tak, aby po zaškolení bol
Objednávateľ samostatne schopný obsluhovať Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré je
vyhotovené.
3.11 Objednávateľ je oprávnený byť prítomný v Mieste plnenia v čase montáže Diela a kontrolovať
postup Zhotoviteľa pri realizácií Diela a Technologických zariadení. Vykonanie kontroly zo
strany Objednávateľa Zhotoviteľa nezbavuje žiadnej povinnosti alebo zodpovednosti.
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3.12 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu k Dielu. Dokumentácia k
Dielu bude pozostávať zo všetkých dokumentov potrebných k navrhnutiu, zhotoveniu
a montáži Diela. Dokumentácia k Dielu bude vyhotovená v súlade so Špecifikáciou Diela,
Súťažnými podkladmi, Zmluvou a Právnymi predpismi. Za Dokumentáciu k Dielu sa považuje
najmä, nie však výlučne, technická dokumentácia Diela od výrobcu, všetky príručky pre
prevádzku a obsluhu, príručky pre údržbu, vrátane akýchkoľvek iných nevyhnutných
dokumentov pre riadne užívanie, prevádzku a údržbu Diela a jednotlivých Technologických
zariadení. Dokumentáciu k Dielu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi najneskôr k preberaniu
Diela. Ak s prihliadnutím na povahu Diela pre realizáciu Diela Zhotoviteľ vyhotovuje aj
projektovú dokumentáciu Diela, je Zhotoviteľ ako súčasť Dokumentácie k Dielu zabezpečiť aj
dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela. Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela
bude súčasťou Dokumentácie k Dielu.
3.13 Ak sa v Dokumentácií k Dielu nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo
akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac na
kontrolu, súhlasy alebo schválenia, ktoré Objednávateľ vykonal alebo vyjadril v súvislosti
s touto chybnou Dokumentáciou k Dielu.
3.14 Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu alebo Právne
predpisy je Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie
napravil v primeranom čase. Ak s prihliadnutím na povahu porušenia alebo dohodu Zmluvných
strán nevyplýva iná primeraná lehota, je primeraná lehota desať (10) kalendárnych dní.
Článok IV
Lehota plnenia
4.1 Zhotoviteľ začne realizáciu Diela tak skoro, ako je to primerane možné ihneď po nadobudnutí
účinnosti tejto Zmluvy tak, aby Dielo navrhol, vyhotovil a dokončil v Lehote plnenia v súlade
s Harmonogramom prác.
4.2 Lehota plnenia je šesť (6) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
4.3 Zhotoviteľ najneskôr do troch (3) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží
Objednávateľovi grafický Harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať
požiadavkám Zmluvy a Súťažných podkladov. Objednávateľ Harmonogram prác preskúma, a
pokiaľ nezodpovedá požiadavkám tejto Zmluvy a Súťažných podkladov, Zhotoviteľ je povinný
tento Harmonogram prác opraviť. Po preskúmaní Harmonogramu prác Objednávateľom sa
tento stáva Prílohou č. 3 tejto Zmluvy.
4.4 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umožňoval postupnú
kompletizáciu Diela vrátane navrhnutia, vyhotovenia a dokončenia Diela a vrátane Funkčných
skúšok Diela. Grafický Harmonogram nebude obsahovať konkrétne dátumy, avšak bude
obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú
v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností a prác, ich
vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť. Nehľadiac na vyššie uvedené, z Harmonogramu
prác musí byť zrejmá najmä časová nadväznosť nasledovných úkonov:
(i) výroba všetkých Technologických zariadení,
(ii) dodávka všetkých Technologických zariadení do Miesta plnenia,
(iii) inštalácia všetkých súčastí Diela,
(iv) Funkčné skúšky,
(v) dokončenie a odovzdanie Diela.
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4.5
4.6

Zhotoviteľ je povinný v Lehote plnenia Dielo vyhotoviť tak, aby vyhovovalo Funkčným
skúškam a bolo spôsobilé na preberacie konanie podľa Článku VII Zmluvy.
Ak Zhotoviteľ nevyhotoví Dielo v Lehote plnenia, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 0,05% zo Zmluvnej ceny a to za každý aj začatý deň omeškania.

Článok V
Zmluvná cena a platobné podmienky
5.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne:
5.2 Celková Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy
je nasledovná:
Cena bez DPH: [●]
Sadzba DPH:
[●]
Cena s DPH:
[●]
(slovom: [●])
5.3 Zmluvná cena je paušálna suma a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej
Ponuke. Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy.
Zmluvná cena je platná počas celej doby trvania Zmluvy bez nároku na jej úpravy a zahŕňa
všetky náklady nevyhnutné na riadne navrhnutie, vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie
všetkých vád, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy,
Súťažných podkladov, iných požiadaviek Objednávateľa a Ponuky. Zmluvná cena pokrýva
všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne navrhnutie, vyhotovenie
a dokončenie Diela, vrátane všetkých materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho
zabezpečenia, zaškolenia, vykonanie Funkčných skúšok vrátane materiálov, dopravu
a akékoľvek iné poplatky, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy.
5.4 Fakturácia Zmluvnej ceny sa vykoná nasledovne:
5.4.1 Časť Zmluvnej ceny vo výške 30 % bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe prvej
čiastkovej faktúry vystavenej ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy.
5.4.2 Druhá časť Zmluvnej ceny vo výške 70 % bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe
druhej čiastkovej faktúry, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po vydaní
Preberacieho protokolu a jeho podpise Zhotoviteľom podľa Článku VII.
5.5 Splatnosť každej faktúry podľa tejto Zmluvy je 60 dní od doporučeného doručenia faktúry bez
nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet
Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy.
5.6 Ktorákoľvek faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podľa
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí
obsahovať aj nasledovné údaje, odvolávku na číslo tejto Zmluvy a popis plnenia v zmysle
predmetu Zmluvy. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú
priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto
faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto
prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne
plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry
do sídla Objednávateľa.
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Článok VI
Funkčné skúšky Diela
6.1 Pred odovzdaním Diela je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa a v súlade s Harmonogramom
prác povinný vykonať Funkčné skúšky Diela. Na základe Funkčných skúšok Diela musí
Zhotoviteľ preukázať, že Dielo je spôsobilé a pripravené pre riadnu prevádzku, a že spĺňa
všetky Špecifikácie Diela a ostatné požiadavky na základe Zmluvy vzťahujúce sa tak na
samotne Dielo, ako aj na výstupné produkty (či iné výstupy) Diela prípadne Technologických
zariadení.
6.2 Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie,
asistenciu, dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak,
aby Funkčné skúšky prebehli v súlade so Zmluvou.
6.3 Harmonogram Funkčných skúšok Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi v dostatočnom časovom
predstihu, najneskôr však päť (5) pracovných dní pred plánovaným termínom Funkčných
skúšok. Harmonogram Funkčných skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých
plánovaných úkonov testovania, ako aj ich opis.
6.4 Funkčné skúšky budú prebiehať a harmonogram Funkčných skúšok bude zodpovedať
testovaniu v nasledovnom slede:
6.4.1 Skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly a skúšky
funkčnosti (bez prevádzky) za účelom preukázania správnej inštalácie Technologických
zariadení a toho, že Technologické zariadenie môže bezpečne podstúpiť skúšky podľa
bodu 6.4.2.
6.4.2 Skúšky pri uvádzaní do prevádzky (komplexné skúšky – skúšobná prevádzka), ktoré
budú zahŕňať špecifikované prevádzkové skúšky za účelom preukázania, že Dielo môže
byť prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných
prevádzkových podmienok.
6.5 O výsledku každej skúšky podľa bodu 6.4 bude vyhotovený protokol a jednotlivé skúšky budú
vykonávané postupne, ako sú uvedené v bode 6.4.
6.6 Ak Dielo alebo jeho časť nevyhovie Funkčným skúškam, Objednávateľ môže požadovať, aby
Zhotoviteľ napravil vady Diela, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Funkčné skúšky za
rovnakých podmienok. To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných skúšok.
6.7 Ak Dielo nevyhovie ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávateľ môže nariadiť ďalšie
opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť prevziať a odstúpiť od Zmluvy.
6.8 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach resp. úspešné vykonanie
opakovaných Funkčných skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym
dodaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na náhradu škody
a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.
Článok VII
Preberanie Diela
7.1 Preberanie Diela sa uskutoční až po dodaní, namontovaní, Funkčných skúškach
a sprevádzkovaní celého Diela. Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu predložiť
Objednávateľovi nasledovné doklady:
(i) žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu,
(ii) certifikáty CE inštalovaných Technologických zariadení resp. Diela,
(iii) Protokoly o Funkčných skúškach,
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(iv) Dokumentáciu k Dielu
(v) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto
Zmluvy, Súťažných podkladov alebo Právnych predpisov.
7.2 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia žiadosti o vydanie Preberacieho protokolu
spolu so všetkými dokumentami podľa bodu 7.1. Predloženie výzvy na preberacie konanie
Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo dokončené riadne a pripravené
k prebratiu.
7.3 Za riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo dokončené bez vád a v súlade so Špecifikáciou
Diela, Zmluvou, Súťažnými podkladmi a Právnymi predpismi.
7.4 Do piatich (5) dní odo dňa začatia preberacieho konania je Objednávateľ povinný:
7.4.1 vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené
v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád (Objednávateľ ich
uvedie v Preberacom protokole), ktoré nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo
7.4.2 zamietnuť žiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré
musí Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou.
V prípade, ak Objednávateľ nevydá Preberací protokol alebo žiadosť nezamietne v lehote
podľa tohto bodu má sa za to, že Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu tejto
lehoty. Preberací protokol musí Zhotoviteľ podpísať.
7.5 Dňom podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa tohto článku
prechádza na Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele.
7.6 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu vydania Preberacieho protokolu podľa
bodu 7.4 tejto Zmluvy zjavné vady zistené v rámci preberacieho konania podľa tohto článku,
má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu
uplynutia Lehoty plnenia, pokiaľ bol Preberací protokol vydaný po tomto dátume. Odstránenie
vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku
Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku
na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote
plnenia.
7.7 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 7.4.1 s výnimkou drobných
nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ určí Zhotoviteľovi
primeranú lehotu na odstránenie týchto vád a nedorobkov. Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady
a nedorobky v tejto dodatočnej lehote vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania.
7.8 O úplnom odstránení vád a nedorobkov podľa bodu 7.7 Zmluvné strany vyhotovia protokol
o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými
stranami.
Článok VIII
Záručná doba a zodpovednosť za vady
8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spôsobilé
na riadne používanie na účel, na ktorý je určené.
8.2 Záručná doba na Dielo je dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa
vydania Preberacieho protokolu.
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8.3

8.4

8.5

8.6
8.7
8.8
8.9

9.1

9.2

9.3

Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo a Dokumentácia k Dielu počas celej Záručnej
doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný
vykonať všetky práce k odstráneniu vád Diela a Dokumentácie k Dielu oznámených
Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na
svoje náklady a riziko.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na
Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za
akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je
spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa.
Na odstránenie vád zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi
Zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom. Zároveň bude
poskytnutá podpora na horúcej linke “Hot Line” – tel. číslo.[doplní uchádzač], E-Mail: [doplní
uchádzač]. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný termín na odstránenie vady. Zhotoviteľ
je s prihliadnutím na povahu vady povinný odstrániť vadu bezodkladne, najskôr ako je to
možné, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne inak.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po
jej zistení písomne, e-mailom na vyššie uvedenú emailovú adresu.
Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo pre jeho vady, za
ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela.
V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na servisný zásah za účelom odstraňovania vád,
patrí Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur za každý začatý deň
omeškania. Nárokom na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu
škody spôsobenej omeškaním v plnej výške.
Článok IX
Práva duševného vlastníctva a softwarové vybavenie a podpora
V prípade, že Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať
povahu autorského diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších
predpisov (ďalej aj ako „Autorský zákon“), tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade
s ustanovením § 65 a nasl. Autorského zákona licenciu resp. sublicenciu na použitie takto
chráneného autorského diela, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho
obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na riadne fungovanie a užívanie Diela prípadne inej časti
plnenia Objednávateľom v súlade s účelom tejto Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu
je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám. Zmluvné strany sa dohodli, že
Zhotoviteľ licenciu/sublicenciu udeľuje bezodplatne.
Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií
k počítačovým programom dodaným Objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ
udeľuje Objednávateľovi dňom prevzatia Diela podľa podľa § 65 zákona Autorského
licenciu/sublicenciu za rovnakých podmienok ako v bode 9.1.
Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového či systémového vybavenia
poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek Technologického zariadenia alebo
akéhokoľvek iného zariadenia, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani
ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného
vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred
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akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou
a prevádzkou Diela.
9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od
akýchkoľvek, výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či
akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela.
9.5 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie
akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom
v súvislosti s plnení tejto Zmluvy.
9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľ odškodniť pred každým nárokom tretej osoby z porušenia
akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky,
obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv
súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s Dokumentáciou k Dielu, výrobou
alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere
zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek
povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy.
Článok X
Riziko a zodpovednosť
10.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré
vzniknú Objednávateľovi a iným osobám v Mieste plnenia Diela, na samotnom Diele, na
veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce
budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými
Subdodávateľmi.
10.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného
finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP, resp. sankcia
uložená Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne
a/alebo v dohodnutej Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody
nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.
10.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany
orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností
súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
10.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti
s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu,
v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov návrhu Diela Zhotoviteľom,
Dokumentácie k Dielu, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek vád
alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy
Zhotoviteľom.
10.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tohto článku za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch,
kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysli
taká okolnosť:
(i) ktorá je mimo kontroly Zmluvnej strany,
(ii) proti vzniku ktorej sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť,
(iii) ktorej sa Zmluvná strana po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať a
(iv) ktorú nie je možné podstatne pripísať druhej Zmluvnej strane.
Článok XI
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Zmluvné sankcie
11.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za každý aj začatý
deň omeškania.
11.3 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.
11.4 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú povinnosť uvedenú v tejto Zmluve,
Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na nápravu takého porušenia s uložením primeranej lehoty na
vykonanie nápravy, a Zhotoviteľ ani v tejto lehote neodstráni porušenie jeho povinnosti resp.
nevykoná nápravu, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- Eur
za každý deň, dokiaľ porušenie povinnosti trvá, a to za každé porušenie samostatne.
11.5 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený
záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej
vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške.
Článok XII
Trvanie a ukončenie Zmluvy
12.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.
12.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania
všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej
predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
12.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj
písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo
Zmluvných strán.
12.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto
dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné
nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia
druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
12.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl.
Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené
druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia
Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
12.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia
Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom
považuje najmä, nie však výlučne:
(i) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé,
neúplné alebo skreslené údaje,
(ii) ak Zhotoviteľ nesplní výzvu k náprave podľa bodu 3.14,
(iii) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane Zhotoviteľa Dielo nebude vykonané riadne alebo včas,
(iv) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich
povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo
veľmi obmedzenom rozsahu),
(v) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Funkčných skúšok, ani pri opakovaných Funkčných
skúškach,
(vi) zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi Zmluvu bez súhlasu Objednávateľa,
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(vii) Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak
existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je vážne ohrozené
(viii)
v ďalších prípadoch uvedených v Zmluve.
12.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „ZVO“)
v prípade:
(i) ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
(ii) ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením
povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny
dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
12.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 ZVO odstúpiť od časti Zmluvy, ktorou došlo k
podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nove verejné obstarávanie.
12.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 ZVO odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nemal v
čase uzavretia Zmluvy v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných
užívateľov výhod, alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí Zhotoviteľa z registra
konečných užívateľov výhod, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182
ods. 3 písm. b) ZVO.
Článok XIII
Komunikácia a doručovanie
13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti
s touto Zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne ak nie je
v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania (napr. fax, email, sms alebo iné).
Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté ináč.
V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň
odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej
dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak
sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa
odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň
vrátenia zásielky odosielateľovi.
Čl. XIV
Subdodávatelia
14.1 V prípade ak Zhotoviteľ mieni realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom
Subdodávateľa, Prílohou č. 4 tejto Zmluvy je Objednávateľom schválený zoznam
Subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na realizácií predmetu plnenia, s uvedením údajov
o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia a s uvedením podielu, ktorým sa budú podieľať na realizácií predmetu plnenia,
pričom ak podiel plnenia Subdodávateľa je v sume najmenej 50% z hodnoty plnenia, najneskôr
v čase podpisu Zmluvy bude mať tento Subdodávateľ v zmysle ustanovenia § 56 ods. 16 ZVO
zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod. Táto
povinnosť sa vzťahuje na Subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy.
14.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich
Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
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a)
b)

c)
14.3

15.1

15.2

15.3

a)
b)
c)
d)
e)
15.4
15.5

15.6

Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí mať zapísaných konečných užívateľov
výhod v registri konečných užívateľov výhod v súlade s ustanovením bodu 14.1 tohto článku,
Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť
predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké
podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené),
Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 14.2 písm. c) vyššie
a aktualizovaným znením Prílohy č. 4 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr 3
pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť,
ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 14.2 vyššie.
Článok XV
Spoločné a záverečné ustanovenia
Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov
platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku
sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať
iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov
Slovenskej republiky.
Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto
Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov
(povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Objednávateľa.
Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých
Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, zaväzuje sa Zhotoviteľ zaväzuje strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných
zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.
Za osoby oprávnené sa považujú:
Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - d) tohto bodu v súlade s príslušnými Právnymi
predpismi.
Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží dva (2)
rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 ZVO a to za
predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, ku ktorým sa zaviazal v Ponuke. Prípadná
zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme
číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo
neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných
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ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu
s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným,
primerane zodpovedajúcim Právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto
Zmluvy.
15.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú
vlastnoručným podpisom.
15.8 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky
V prípade vzájomného rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a ustanoveniami jej príloh majú
prednosť ustanovenia tejto Zmluvy.
Za Objednávateľa
V Považskej Bystrici, dňa ......................

.....................................................
Ing. Richard Gardian
konateľ R&D Composite, s.r.o.
orgánu]
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Za Zhotoviteľa
V ............................ dňa

...................................................................
...................... [uchádzač doplní meno
a priezvisko štatutárneho
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