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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV/ZÁUJEMCOV 

Časť I. 
Všeobecné informácie 

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
1.1  Názov organizácie: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Adresa sídla: Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 
Krajina: Slovenská republika 
Právna forma:  
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. 
 
IČO:                          00399957 
Kontaktná osoba:      Anna Národová 

                            Telefón: 00421 2 672 95 147  Fax: 00421 2 672 95 185         
                                E-mail: anna.narodova@euba.sk                     www.euba.sk 

2 PREDMET ZÁKAZKY 
2.1  Predmetom zákazky je: 
2.1.1  dodávka snímača výhrevnosti zmesného paliva, ktorý bude slúžiť na analýzu výhrevnosti a zloženie plynov 

vznikajúcich v procese splyňovania biomasy fermentáciou a tepelným rozkladom. Je to: 
bioplyn s hlavným komponentom CH4,pyrolýzny plyn –CnHm, CO, CO2, H2, 
syntetický plyn s hlavným komponentom CO,H2. 
Súčasťou zákazky je doprava prístroja na miesto dodania, poistenie počas prepravy na miesto dodania, 
vyloženie a umiestnenie na určenom mieste dodania, montáž a inštalácia prístroja vrátane programovacích 
prác a jeho  pripojenie na dátový server centra VVICB. Preukázanie funkčnosti dodaného a inštalovaného 
prístroja jednotlivých jeho  prvkov a prístrojov a realizácie programovacích prác v rámci technologických  
procesov využitia biomasy na energetické účely. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 83 984,00 eur. 

2.1.2      dodávka  funkčného   automatického  riadiaceho  systému  (ďalej len „FARS“) bioplynovej stanice Výskumno 
vzdelávacieho a informačného centra bioenergie Kapušany (ďalej len „ VVICB“), ktorý  umožní  
automatizované riadenie procesov  bioplynovej stanice (ďalej len „ BPS“) a zabezpečí  bezpečnú a spoľahlivú  
prevádzku BPS, snímanie, prenos  a uchovávanie dát  z jednotlivých časti  BPS  do dátového servera a ich 
využitie v rámci aplikovaného výskumu a vzdelávania. Zložky systému sú: 
-    Automatický riadiaci systém pre riadenie  
-    Programovacie práce. 

Súčasťou dodávky predmetu zákazky  sú aj služby spojené s jeho balením  pred dopravou  aj ostanými 
nákladmi do miesta plnenia, inštalácia  na mieste dodania vrátane programovacích prác a pripojenia na dátový 
server centra VVICB, preukázanie funkčnosti, návody na obsluhu v slovenskom jazyku a všetky potrebné 
inštalačné média.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 128 984,00 eur.  

2.2  Číselný kód tovaru zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 38432200, 48000000. 
2.3    Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky. 

3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY 
3.1 Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: 
3.1.1 Predmetom zákazky je  dodávka snímača výhrevnosti zmesného paliva, ktorý bude slúžiť na analýzu 

výhrevnosti a zloženie plynov vznikajúcich v procese splyňovania biomasy fermentáciou a tepelným 
rozkladom. Je to: 
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bioplyn s hlavným komponentom CH4,pyrolýzny plyn –CnHm, CO, CO2, H2, 
syntetický plyn s hlavným komponentom CO,H2. 
Súčasťou zákazky je doprava prístroja na miesto dodania, poistenie počas prepravy na miesto dodania, 
vyloženie a umiestnenie na určenom mieste dodania, montáž a inštalácia prístroja vrátane programovacích 
prác a jeho  pripojenie na dátový server centra VVICB. Preukázanie funkčnosti dodaného a inštalovaného 
prístroja jednotlivých jeho  prvkov a prístrojov a realizácie programovacích prác v rámci technologických  
procesov využitia biomasy na energetické účely. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 83 984,00 eur. 

3.1.2    Predmetom zákazky je  dodávka  funkčného   automatického  riadiaceho  systému  (ďalej len „FARS“) 
bioplynovej stanice Výskumno vzdelávacieho a informačného centra bioenergie Kapušany (ďalej len „ 
VVICB“), ktorý  umožní  automatizované riadenie procesov  bioplynovej stanice (ďalej len „ BPS“) a zabezpečí  
bezpečnú a spoľahlivú  prevádzku BPS, snímanie, prenos  a uchovávanie dát  z jednotlivých časti  BPS  do 
dátového servera a ich využitie v rámci aplikovaného výskumu a vzdelávania. Zložky systému sú: 
-    Automatický riadiaci systém pre riadenie  
-    Programovacie práce. 

Súčasťou dodávky predmetu zákazky  sú aj služby spojené s jeho balením  pred dopravou  aj ostanými 
nákladmi do miesta plnenia, inštalácia  na mieste dodania vrátane programovacích prác a pripojenia na dátový 
server centra VVICB, preukázanie funkčnosti, návody na obsluhu v slovenskom jazyku a všetky potrebné 
inštalačné média.  
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 128 984,00 eur. 

3.2 Ponuka musí byť spracovaná minimálne na jednu časť predmetu zákazky uvedenú v bode 3.1 týchto súťažných 
podkladov, pre ktorú musí uchádzač ponúknuť komplexné služby. 

3.3 Každá časť predmetu zákazky uvedená v bode 3.1 bude vyhodnocovaná samostatne.   
 

4 VARIANTNÉ RIEŠENIE 
4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
4.2 Na variantné riešenia, ktoré neboli povolené, sa neprihliada. 

5 MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
5.1 Miesto  dodania predmetu zákazky: Výskumno-vzdelávacie a informačné centrum bioenergie Kapušany pri 

Prešove, 082 12  PD Kapušany 568.    

6 TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA  DODANIA 
6.1  Termín ukončenia dodávky: najneskôr do dvoch  mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorá bude 

výsledkom predmetného verejného obstarávania. 

7 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
7.1 Predmet zákazky sa bude financovať zo štrukturálnych fondov Európskej únie a  finančných prostriedkov 

verejného obstarávateľa. 
7.2  Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. 
7.3  Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách po podpísaní 

preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami na základe predloženej faktúry.  
 

8 DRUH ZÁKAZKY 
8.1 Zákazka na dodanie tovaru podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
8.2 Verejný obstarávateľ uzavrie na základe tohto verejného obstarávania zmluvy podľa §409 a nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za každú časť predmetu zákazky 
samostatne. 

8.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť 
súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, vrátane časti B.1 Opis predmetu 
zákazky a časti B.2 Spôsob určenia ceny. 
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9 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 
9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty 

viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do  30.06.2014.  
9.2 Doručenie námietky nemá odkladný účinok na konanie kontrolovaného; ustanovenie § 45 ods. 6  a § 41 ods. 2 

zákona tým nie sú dotknuté. Lehoty, okrem lehoty podľa  § 138 ods. 10 zákona, kontrolovanému neplynú počas 
prerušenia konania o námietkach podľa § 138 ods. 10 alebo 11 zákona. O skutočnosti, týkajúcej sa podanej 
námietky upovedomí kontrolovaný všetkých známych záujemcov/uchádzačov. V takomto prípade verejný 
obstarávateľ lehotu viazanosti ponúk primerane predĺži a o predĺžení upovedomí záujemcov/uchádzačov. 
Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom takto oznámenej, primerane 
predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

 

10 ZÁUJEMCA/UCHÁDZAČ 
10.1 Záujemca je fyzická osoba, právnická osoba, alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, 

uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.. 
10.2 Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba, alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, 

uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a predložila ponuku. 
10.3 Ponuku môže predložiť aj skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov nemusí  vytvoriť určitú právnu formu, 

musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov  uzatvorenej na 
dodanie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať 
v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať 
v mene skupiny pre prípad prijatia  ich ponuky, podpisu zmluvy  a komunikácie/zodpovednosti v procese 
plnenia  zmluvy. 

 
Časť II. 

Komunikácia a vysvetľovanie 

11 KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI ALEBO ZÁUJEMCAMI 
11.1 Oznámenia, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „komunikácia“) medzi verejným  

obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa uskutočňuje písomnou formou/spôsobom, ktorý zabezpečí  
trvalé zachytenie a úplnosť ich obsahu. Komunikácia sa môže zabezpečiť prostredníctvom pošty, faxom,  
elektronicky (e-mailom), alebo telefonicky alebo ich kombináciou. 

11.2 Na zabezpečenie neobmedzeného prístupu k dokumentácií, potrebnej na spracovanie ponuky a dokladov  
k ponuke, ako aj na vysvetľovanie/doplnenie týchto súťažných podkladov verejný obstarávateľ zriadil svoju 
webovú stránku verejného obstarávateľa: http://www.euba.sk/verejnost-a-media/verejne-obstaravanie. 

11.3 Pri čo najskoršej/najrýchlejšej komunikácií spôsobom, ktorou nemožno trvalo zachytiť obsah dokumentov,  
alebo komunikáciou elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa osobitného  
zákona (napr. telefonicky, e-mailom a/alebo nezaručeným e-podpisom), doručia sa tieto informácie  
/dokumenty aj v písomnej forme (napr. formou faxovej správy, potvrdením o prijatí a porozumení e-mailovej  
správy, poštou), najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa skoršieho odoslania tejto informácie. 

11.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jej 
obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa osobitného 
zákona a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca 
je písomná forma, vedená v dokumentácií verejného obstarávateľa. 

11.5 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, záujemcom, 
najmä písomností, s doručením ktorých  zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt, sa použijú 
primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom 
konaní. 

11.6 Telefonická komunikácia sa bude uskutočňovať v pracovných dňoch od. 8.00 h. do 14.30 h. iba v prípade 
overenia doručenia písomností a v prípade dohodnutia osobného doručenia  písomností s kontaktnou osobou 
verejného obstarávateľa. 

11.7 Jazykom dorozumievania je štátny jazyk Slovenskej republiky, t.j. slovenský jazyk. 
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12 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
12.1 Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo 

verejnom obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie, 
verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

12.2 O vysvetlenie môže záujemca požiadať spôsobom podľa bodu 11. priamo kontaktnú osobu verejného 
obstarávateľa na adrese: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava, Anna 
Národová, tel.: +421 2 672 95 147, fax: +421 2 672 95 185, anna.narodova@euba.sk.  

12.3 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená v písomnej forme 
najneskôr  do 15.01.2014 do 14.00 hod. 

12.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré 
preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie 
ponúk. 

13 OBHLIADKA  MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
13.1 Záujemcom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby získali všetky informácie, 

ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania 
predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.  

    Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, dostanú informácie na tel. čísle +421 2672910901/ 
+421 267291092   u kontaktnej osoby  doc. Ing. Matej Polák, PhD. 
Na adrese: Výskumno-vzdelávacie a informačné centrum bioenergie Ekonomickej univerzity v Bratislave, 

Kapušany pri Prešove, 082 12  PD Kapušany 568.    

 

Časť III. 
Príprava ponuky 

14. VYHOTOVENIE PONUKY 
14.1 Ponuka  musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, nezmazateľným 

atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským  výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej 
obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 

14.2  Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany originálu, okrem nepozmenenej tlačovej literatúry (prospekty 
a pod.), boli parafované osobou, resp. osobami podpisujúcimi ponuku. Verejný obstarávateľ odporúča, aby 
uchádzač všetky strany príslušnej časti ponuky očísloval a ponuku pevne zviazal. 

14.3  Uchádzač predloží písomnú ponuku podľa bodu 21.2 týchto súťažných podkladov v jednom listinnom origináli 
a v jednej elektronickej kópii na CD/DVD nosičoch, alebo na iných vhodných nosičoch, tiež rozdelenú podľa bodu 
21.2 týchto súťažných podkladov, vo formáte súborov pdf. v strojovom čitateľnom tvare (textové a tabuľkové 
výstupy), obrázkové výstupy vo formáte pdf., prípadne vo formáte pre kompresiu súborov zip. (ďalej len „CD/DVD 
nosič“). Na týchto CD/DVD nosičoch bude nahratá kompletná ponuka uchádzača (mimo dokladov, ktorými 
preukazuje uchádzač splnenie podmienok účasti) tak, aby obsah CD/DVD nosičov bol identický s ponukou 
predloženou v písomnej/papierovej forme, pričom  ak ide o doklady, ktoré sú v ponuke a sú podpísané alebo 
obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej ponuke s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré 
dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačok pečiatky. CD/DVD je určené 
na účely zverejňovania dokumentov podľa zákona o verejnom obstarávaní, preto musia byť primerane označené 
vo väzbe na zachovanie mlčanlivosti o obchodnom tajomstve a o informáciách ako dôverné podľa §20 zákona 
o verejnom obstarávaní, ako aj vo väzbe na ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky (ďalej len “dôverné informácie”).  

14.4  Uchádzač je zodpovedný za označenie a zabezpečenie súborov uvedených na CD/DVD v súlade so zákonom na 
ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, aby mohli byť priamo použité 
na ich zverejnenie podľa zákona o verejnom obstarávaní  (treba vymazať, resp. začierniť číslo bankového účtu, 
rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail, podpis ...atď.). 

14.5  Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Verejný obstarávateľ odporúča, 
aby ponuka uchádzača predložená podľa bodu 21.2 týchto súťažných podkladov obsahovala uchádzačom 
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vypracovaný „Zoznam dôverných informácii“ s identifikáciou čísla strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho 
dôverné informácie. 

15 JAZYK PONUKY 
15.1 Ponuka, ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku Slovenskej 

republiky, t.j. v slovenskom jazyku.  
15.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musí predložiť doklady , ktorými 

preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní,  v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť 
preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa 
zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. 

16 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 
16.1 Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke bude vyjadrená v eurách. 
16.2 Cena bude spracovaná podľa časti súťažných podkladov B2. Spôsob určenia ceny. 
 

17 ZÁBEZPEKA VIAZANOSTI PONÚK  
17.1 Zábezpeku verejný obstarávateľ nepožaduje. 

18 OBSAH PONUKY 
Ponuka musí obsahovať tieto dokumenty: 

18.1 Obsah časti označenej slovom   „OSTATNÉ“  obsahuje najmä tieto dokumenty:  
18.1.1 titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na Predmet zákazky 

podľa týchto súťažných podkladov; 
18.1.2  obsah ponuky (index – položkový zoznam) s odkazom na očíslované strany; 
18.1.3  vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ (zo strany  15 týchto  súťažných podkladov). 
18.1.4   V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen; 
18.1.5  informácie o zodpovednej osobe pre realizáciu elektronickej aukcie: meno a priezvisko osoby, jej e-

mailovú adresu a telefonický kontakt; 
18.1.6 dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného, 

finančného/ekonomického postavenia, odbornej a technickej spôsobilosti uvedených v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania a v časti súťažných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov, 
ktoré  môžu byť predložené formou čestného vyhlásenia; 

18.1.7  dokumenty/doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky (napr. kvalitatívne, 
  kvantitatívne, organizačné, technické uvedené v častiach B.1, B.2 a B.3 súťažných podkladov); 
18.1.8  návrh zmluvy –  na predmet zákazky. Znenie obchodných podmienok požadovaných v súťažných 

podkladoch v časti B. 3 v ponuke uchádzača, časť NÁVRH zmluvy nemožno meniť, ani uvádzať 
výhrady, ktoré by boli v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania, a v týchto súťažných  podkladoch a ani také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je 
oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. V článku IV. bod 4.3 ceny uchádzač 
nevypĺňa. Prílohu č. 2 – Cenová špecifikácia predmetu zmluvy prikladá neocenenú.  
V prípade, ak návrh zmluvy predkladá skupina dodávateľov, návrh zmluvy musí byť podpísaný všetkými 
členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

18.1.9 v prípade skupiny dodávateľov vystavené plnomocenstvo pre jedného člena skupiny dodávateľov, 
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 nadlimitnej zákazky, 
a účasti tejto skupiny dodávateľov v nadlimitnej zákazke; 

18.1.10   čestné vyhlásenie zo strany 16  týchto súťažných podkladov; 
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18.1.11 kópiu časti ponuky označenú ako „OSTATNÉ“ na CD/DVD nosiči alebo inom vhodnom 
médiu/médiách vyhotovenú podľa bodov 14.3, 14.4 a 14.5 týchto súťažných podkladov. 

18.2 Obsah časti ponuky označenej  slovom „KRITÉRIÁ“ obsahuje najmä tieto dokumenty: 

18.2.1 vyplnený dokument NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRÍ (strana č. 24 týchto súťažných podkladov).Prílohou 
je ocenená príloha č. 2 zmluvy, t.j. Cenová špecifikácia predmetu zmluvy/celá kúpna zmluva vrátane 
príloh. 

18.2.2 kópiu časti ponuky označenú ako „KRITÉRIA“ na CD/DVD nosiči alebo inom vhodnom 
médiu/médiách vyhotovenú podľa bodov 14.3, 14.4 a 14.5 týchto súťažných podkladov. 

18.3 Požiadavky na formu spracovania dokladov ponuky : 
18.3.1 Doklady tvoriace obsah ponuky musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne 

osvedčené fotokópie, pokiaľ nie je určené inak. 
18.3.2  V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro (€), je potrebné na prepočítanie tejto meny 

na euro použiť kurz  Národnej banky Slovenska (NBS), aktuálny v posledný deň v príslušnom 
kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej 
podmienky účasti. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené 
v inej mene ako Euro (€), uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro (€). 

18.3.3  Dokumenty uvedené v bode 18.1 až 18.3 musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

 
 

19 NÁKLADY NA PRÍPRAVU PONUKY 
19.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči 

verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
19.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov 

a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto  
súťažných podkladov, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 
9.1 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa 
bodu 9.2 Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov týchto súťažných podkladov uchádzačom nevracajú. Zostávajú 
u verejného obstarávateľa ako súčasť dokumentácie vyhlásenej nadlimitnej zákazky. 

Časť IV. 
Predkladanie ponuky 

20 PREDLOŽENIE PONUKY 
20.1 Uchádzač predkladá ponuku (časť „Ostatné“ aj časť „Kritéria“) podľa bodu 21 prostredníctvom  poštovej zásielky 

alebo osobne  na adresu verejného obstarávateľa  uvedenú v bode 22.1  a v lehote na predkladanie ponúk 
podľa bodu 22.2. 

20.2  V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej prepravy, pre dodržanie lehoty na 
predkladanie ponúk je  rozhodujúci termín doručenia tejto ponuky verejnému obstarávateľovi. 

20.3 Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum,  
čas a miesto prevzatia ponuky. 

20.4 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky 
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne 
členom skupiny dodávateľov. 

21 OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 
21.1 Uchádzač vloží ponuku do spoločného obalu, ktorý bude obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť 

týkajúcu sa Návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom Kritériá" a osobitne 
oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné" tak, aby bola zabezpečená 
neporušiteľnosť a integrita jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a  samostatné sprístupnenie.  
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21.2 Spoločný obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 
21.2.1   adresa miesta predkladania ponúk, 
21.2.2    názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa uchádzača (sídlo alebo miesto podnikania); v prípade 

skupiny dodávateľov  názov alebo obchodné meno a adresa (sídlo alebo miesto podnikania) všetkých 
jej členov, 

21.2.3 označenie „obstarávanie – neotvárať“, 
21.2.4 označenie heslom verejného obstarávania „Dodávka technológie pre Kapušany “. 

21.3 Na obale častí ponúk označených slovami „Kritériá"  a  "Ostatné" uchádzač uvedie údaje: 
21.3.1   názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa uchádzača (sídlo alebo miesto podnikania); v prípade 

skupiny dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresa (sídlo alebo miesto podnikania) všetkých 
jej členov, 

21.3.2 heslo verejného obstarávania „Dodávka technológie pre Kapušany “. 

22   MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY 
22.1    Ponuku je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu: 
           Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava, Prízemie, Oddelenie pre verejné 

obstarávanie – číslo miestnosti  D1.27. 
22.2     Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  28.01.2014 o 9.00 hod. 
22.3 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2, sa vráti      

uchádzačovi neotvorená. 
22.4 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú, 

zostávajú ako súčasť dokumentácie v zmysle § 21 zákona o verejnom obstarávaní. 

23   DOPLNENIE, ZMENA  A ODVOLANIE PONUKY 
23.1    Uchádzač môže predložené doklady/ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.  
23.2    Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie dokladov/ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe 

písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, 
doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 22.1. 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

24  OTVÁRANIE PONÚK 
24.1    Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese:  

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava. 
   Termín otvárania časti ponuky označenej ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa  28.01.2014 o 1000 hod. 

24.2 Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritériá" 
verejný obstarávateľ  zverejní v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky; bez 
splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk. 

24.3 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ komisia vykoná v súlade s ustanoveniami § 41 ods. 2 a 3 
zákona o verejnom obstarávaní.  

24.4 Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli 
vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním 
oznámenia a otváraním ponúk, označených ako „Kritéria“, musí byť aspoň päť pracovných dní. 

24.5  Podľa § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní otváranie ponúk bude neverejné. Na otváraní  ponúk sa 
zúčastní len komisia menovaná na otváranie a vyhodnotenie ponúk bez prítomnosti uchádzačov. Údaje podľa 
§41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní  komisia nezverejňuje a zápisnica podľa §41 ods. 5 zákona 
o verejnom obstarávaní  sa neodosiela. 

25 DÔVERNOSŤ PROCESU VYHODNOCOVANIA PONÚK 
25.1 Členovia komisie, ktorá vyhodnocuje ponuky, nesmú poskytovať počas vyhodnocovania ponúk informácie 

o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorá vyhodnocuje ponuky, sa vzťahujú ustanovenia podľa § 20 zákona. 
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25.2 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených 
ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol. Za dôverné informácie na účely zákona o verejnom 
obstarávaní je možné označiť výhradne 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. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia, ukladajúce povinnosť verejného 
obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce 
verejnému obstarávateľovi zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a 
tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. 

  
 

26 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
26.1 Po otvorení časti ponúk označených ako „Ostatné“, komisia vykoná všetky úkony podľa zákona o verejnom 

obstarávaní. Následne, ak budú podané námietky, prebehne prvé námietkové konanie a až po jeho skončení bude 
možné v súlade so zákonom otvoriť  časti ponúk označené ako „Kritériá“, pokiaľ úrad pre verejné obstarávanie 
nerozhodne v súlade so zákonom inak. Po otvorení časti ponúk označených ako „Kritériá“, komisia vykoná všetky 
úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní. Následne, ak budú podané námietky prebehne druhé námietkové 
konanie.   

26.2 Posúdenie splnenia podmienok účasti 
26.2.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti týkajúcich 

sa osobného postavenia uchádzačov podľa zákona o verejnom obstarávaní, finančného a ekonomického 
postavenia podľa zákona o verejnom obstarávaní, technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa zákona 
o verejnom obstarávaní a to tak, že bude braná do úvahy možnosť preukázať splnenie podmienok účasti 
čestným vyhlásením. 

26.2.2 Komisia posúdi  splnenie podmienok účasti týkajúcich sa postavenia uchádzačov v tomto verejnom 
obstarávaní z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení 
predmetného verejného obstarávania a v časti A.2 Podmienky  účasti uchádzačov týchto  súťažných 
podkladov.  

26.2.3 Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
uchádzačov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili 
zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov, nie starší ako 60 dní, s uvedením ich mena 
a priezviska, obchodného mena  alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla alebo 
dátumu narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo. 

26.2.4  Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 
vždy, keď z predložených dokladov nemožno  posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.  Ak 
ide o doplnenie dokladov podľa § 26 uchádzač doplní doklady spôsobom podľa § 132 a ak ide o 
doplnenie iných dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač ho doručí verejnému obstarávateľovi, 
pričom v oboch prípadoch je tak povinný urobiť do:  
26.2.4.1 piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom   

formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo  
26.2.4.2 dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s uchádzačom 

elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.  
        26.2.5 Z verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač, ak:  

             26.2.5.1 nesplnil podmienky účasti,  
      26.2.5.2 predložil neplatné doklady,  

                    26.2.5.3 nepredložil po písomnej žiadosti podľa bodu 26.2.4 vysvetlenie alebo doplnenie predložených 
dokladov v určenej lehote alebo  

                    26.2.5.4 poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.  
        26.2.6 Uchádzač bude písomne upovedomený o jeho vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej 

môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.  
        26.2.7 Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, 

preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač, alebo 
uchádzači, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí v písomnej podobe  v lehote do 10 
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pracovných dní odo dňa doručenia  písomnej výzvy na preukázanie splnenia podmienok účasti. 
Doklady musia byť predložené v originály alebo ich úradne osvedčené kópie.  

 

27 VYHODNOTENIE PONÚK  
27.1 Komisia posúdi a vyhodnotí ponuky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní z hľadiska splnenia  požiadaviek 

verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.  

27.2 Komisia môže  písomne požiadať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uchádzačov o vysvetlenie  ponuky. 
Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v 
písaní a počítaní.  

27.3 Ak sa pri určitej zákazke podľa zákona o verejnom obstarávaní objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k 
predmetu zákazky, komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré 
sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčí dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:  

27.3.1 hospodárnosti  výrobných postupov,  
27.3.2 technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie 

tovaru,  
27.3.3 osobitosti tovaru,  
27.3.4 súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných v mieste 

dodania tovaru,  
27.3.5 možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.  

27.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 27.2 alebo odôvodnenie 
mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení 
mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia 
predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. 
Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:  

27.4.1 nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 27.2 v lehote piatich pracovných 
dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu,  

27.4.2 predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 27.2,  
27.4.3 nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa bodu 27.3, nedostaví sa po výzve 

komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky 
alebo  

27.4.4 predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa 
bodu 27.3.  

27.5 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 príslušným právnym 
predpisom, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.  

27.6 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením:  
27.6.1 dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými 

požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom podľa § 
34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,  

27.6.2 lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.  
27.7 Ponuky, ktoré neboli vylúčené, komisia vyhodnocuje podľa kritéria určeného v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania                                                                                                                                                                                                                                                                                  
na základe pravidiel jeho uplatnenia určeného v časti súťažných podkladoch A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE 
PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA.  

 
Časť VI. 

Prijatie ponuky 

28 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 
28.1 V prípade ak uchádzač splnenie podmienok účasti preukáže čestným vyhlásením, verejný obstarávateľ po 

vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa 
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umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, a to podľa bodov 26.2.1 až 26.2.7. Verejný obstarávateľ vyzve 
uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote 10 pracovných dní odo 
dňa doručenia výzvy. Nepredloženie dokladov v tejto lehote bude považované za nesplnenie podmienok účasti.  

28.2  Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, verejný obstarávateľ vyhodnotí následne splnenie 
podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí.  

28.3    Verejný obstarávateľ  po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých 
oznámení o vylúčení uchádzača  bezodkladne písomne  oznámi všetkým uchádzačom,  ktorých ponuky  sa 
vyhodnocovali, výsledok  vyhodnotenia  ponúk, vrátane  poradia uchádzačov a súčasne  zverejní  informáciu  o 
výsledku vyhodnotenia  ponúk a poradie uchádzačov  v profile.  Úspešnému uchádzačovi  alebo uchádzačom  
oznámi, že  jeho  ponuku  alebo  ponuky  prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody 
neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o 
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 
138 ods. 2 písm. f). Dátum odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný 
obstarávateľ.  

 

29 UZAVRETIE ZMLUVY 
29.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu  s úspešným uchádzačom/uchádzačmi v zmysle § 45 zákona o verejnom 

obstarávaní v lehote viazanosti ponúk.  
29.2 V prípade, ak budú uplatnené v tomto verejnom obstarávaní revízne postupy podľa zákona o verejnom 

obstarávaní, verejný obstarávateľ bude postupovať podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.  
29.3 Úspešný/úspešní uchádzač/uchádzači je/sú povinný/povinní  poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu 

súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy/zmlúv s úspešným uchádzačom/uchádzačmi tak, aby mohla byť 
uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa zákona, ak boli na uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak 
úspešný uchádzač/uchádzači odmietne/odmietnu uzavrieť zmluvu/zmluvy, verejný obstarávateľ  ju môže uzatvoriť 
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne 
uzavrieť zmluvu, alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, 
aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol na  jej uzavretie písomne  vyzvaný, verejný obstarávateľ 
môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí 
v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, 
aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný. 

29.4 Uzavretá zmluva/zmluvy nesmú byť v rozpore so súťažnými podkladmi, s ponukou predloženou uchádzačom 
a s výsledkom elektronickej aukcie. 

 
 

30 ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 
30.1 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky len v súlade s  §46 zákona o verejnom 

obstarávaní. 
30.2 Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých záujemcov/uchádzačov o zrušení použitého postupu 

zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet 
zákazky. 

 

31  ĎALŠIE  INFORMÁCIE 
31.1 Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase od 

8.00 h. do 14.30 h., kedy je možné doručovať písomnosti osobne.  
31.2 Po prevzatí súťažných podkladov môže záujemca elektronickou formou (e-mailom) požiadať o zaslanie návrhu 

kúpnej zmluvy a formulárov potrebných k predloženiu ponuky elektronickou formou (e-mailom).  
31.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách uchádzačov, 

najmä v zozname dodávok ako je predmet zákazky, bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.  
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31.4 Proces tohto verejného obstarávania, ktorý osobitne neupravujú tieto súťažné podklady, sa riadi príslušnými 

ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.  
31.5  Ak  uchádzač  bude mať na  plnenie  predmetu  zákazky subdodávateľov v takomto prípade je povinný dodržať 

nasledovné pravidlo: 
- každý nový subdodávateľ  bude plniť  podmienky  podľa §26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, 
- nový subdodávateľ  bude poskytovať  subdodávky tak, aby neovplyvnili kvalitu  plnenia predmetu zákazky. 
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Všeobecné informácie o uchádzačovi 

 

Obchodné meno alebo názov uchádzača 
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača 

 

  

Názov skupiny dodávateľov 
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, 
ktorá predkladá ponuku 

 

  

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača 

 

  

IČO  

  

Právna forma  

  

Zápis uchádzača v Obchodnom registri 
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej 
je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa 
spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra 
alebo evidencie 

 

  

Štát 
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač 
založený 

 

  

Zoznam osôb oprávnených  
konať v mene uchádzača 

meno a priezvisko  

 

 

 

Kontaktné údaje uchádzača 
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej súťaže 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  

Telefón  
E-mail  
Fax  

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby, 
ktorej bude doručená Výzva na účasť v elektronickej aukcii  

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  

Telefón  
E-mail  
  

 
 
V............................., dňa:..........................                             ........................................................................................ 
                                                                                                Podpis oprávnenej osoby uchádzača:
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
 
1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky „Dodávka 

technologického zariadenia“, ktoré určil verejný obstarávateľ  v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania a v súťažných podkladoch.  

2.  Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  

3.  Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky 
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.  

 

v..........................dňa...........................    .............................................................. 

          
Iba pre skupinu dodávateľov  

Splnomocniteľ/splnomocnitelia: 

1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená 
a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú 
osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide 
o fyzickú osobu) 

2. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená 
a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú 
osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide 
o fyzickú osobu) 

udeľuje/ú plnomocenstvo 

Splnomocnencovi – lídrovi skupiny dodávateľov: 

1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená 
a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú 
osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov (ak ide 
o fyzickú osobu) na prijímanie pokynov a konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo 
verejnom obstarávaní „Dodávka technologického zariadenia“ a pre prípad prijatia ponuky verejným 
obstarávateľom aj počas plnenia kúpnej zmluvy, a to v pozícii lídra skupiny dodávateľov. 

 

v..........................dňa...........................   ................................................................ 

         podpis splnomocniteľa 

(doplniť podľa potreby) 
 
Plnomocenstvo prijímam: 
 

v..........................dňa...........................    .............................................................. 

         podpis splnomocnenca 
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A.2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 

1 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí 
spôsobom podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:  
 
1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, 
za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, 
za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania 
alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme;  
1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého 
skutková podstata súvisí s podnikaním;  
1.3 nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre 
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku;  
1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;  
1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;  
1.6 je oprávnený  dodávať tovar vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky na ktorú predkladá uchádzač 
ponuku;  
1.7 nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže 
verejný obstarávateľ preukázať;  
1.8 nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,  
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo 
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo 
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je 
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní, bola  
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej 
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď  k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní,  
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní.  
1.9 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola 
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia;  
1.10 nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo 
odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.  
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok uvedených v bodoch 1.1 až 1.6 a 1.8 až 1.10:  
 
1.11 podľa bodu 1.1 a 1.2: výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;  
1.12 podľa bodu 1.3: potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;  
1.13 podľa bodu 1.4: potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;  
1.14 podľa bodu 1.5: potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;  
1.15 podľa bodu 1.6: dokladom o oprávnení dodávať tovar;  
1.16 podľa bodu 1.8., 1.9. a 1.10 čestným vyhlásením.  
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1.17 Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 
zákona o verejnom obstarávaní údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov v súlade s výkladovým 
stanoviskom  č. 10/2013 Úradu pre verejné  obstarávanie zo dňa 23.07.2013.  
 
1.18 Podnikateľ, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte, je na účely zápisu a zmeny údajov v 
zozname podnikateľov oprávnený predložiť rovnocenné doklady, vydané príslušným orgánom iného členského štátu, 
alebo potvrdenie o zápise do obdobného zoznamu alebo iný rovnocenný doklad, vydaný príslušným orgánom iného 
členského štátu, ktorý obsahuje potvrdenie skutočností, ktoré sú predmetom zápisu alebo zmeny údajov v zozname 
podnikateľov.  
1.19 Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu 
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, 
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v 
krajine sídla záujemcu/uchádzača;  
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov podľa § 26 ods. 2 
zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením 
podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 
 
1.20 Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, 
ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, bude z verejnej súťaže vylúčený;  
1.21 Za závažné porušenie odborných povinností sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž vo 
verejnom obstarávaní, porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a 
iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným 
rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa ods. 1.20 plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane 
konečným;  
1.22 Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci 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;  
1.23 Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1.7 spĺňa aj ten, komu nebola uložená 
pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu;  
1.24 Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) (bod 1.7) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje 
verejný obstarávateľ;  
1.25 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného 
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) (bod 1.6) 
zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 
zabezpečiť.  
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce 
splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.  
 
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 jazyka okrem dokladov predložených 
v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. 
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie musia byť v ponuke predložené ako 
originály alebo ich úradne osvedčené kópie. 

Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 26 zákona vo vzťahu k predmetu 
zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona: Podmienky účasti na osobné 
postavenie vyplývajú z § 26 a § 32 ods. 1 zákona. 
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2 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač finančné a 
ekonomické postavenie preukáže: Vyjadrením banky/bánk, v ktorej/ých má uchádzač vedený/é účet/y o schopnosti 
plniť svoje finančné záväzky, ktoré nebude v posledný deň lehoty určenej na predkladanie ponúk staršie ako tri 
mesiace, a to ako originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu. Pre upresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa 
nepovažuje za potvrdenie banky.  
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez 
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení 
zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a 
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, 
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba 
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie 
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti 
predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické 
postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je 
oprávnený toto plnenie poskytnúť sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie 
preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.  
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia 
spoločne. 
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 jazyka okrem dokladov predložených 
v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce 
splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.  

Odôvodnenie: V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ 
odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu 
jej zahrnutia nasledovne:  
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a stanovenú lehotu splatnosti faktúry je 
potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené 
s plnením predmetu zákazky. 

Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie musia byť v ponuke 
predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.  
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, 
verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.  
 
3 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 
Uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť: 
Uchádzač predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu: 
3.1 podľa §28 ods. 1 písm a) zákona č. 25/2006 Z.z. 
 Zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky  doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru  s 

uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom  
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také 

potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, 
preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 

       Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: 

- zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky 
uskutočnených za predchádzajúce tri roky, u odberateľa sa uvedie aj meno, priezvisko, telefónne 
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číslo a e-mail kontaktnej osoby  odberateľa, kde je možné overiť pravdivosť poskytnutých údajov. 
Ekvivalent v inej mene uchádzač vo svojej ponuke prepočíta podľa kurzu Národnej banky Slovenska 
platným ku dňu 31. 12. príslušného kalendárneho roka. 

           Odôvodnenie:  V súlade s ustanovením § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ 
odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej 
zahrnutia nasledovne:  
Vzhľadom na komplexnosť  požadovaného predmetu zákazky je potrebné preukázať, že 
uchádzač má  praktické skúsenosti s dodaním tovaru  rovnakého alebo podobného  charakteru 
ako je predmet zákazky. 

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 jazyka okrem dokladov predložených 
v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. 
Uchádzač 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 verejnému obstarávateľovi 
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou 
zmluvou uzavretou  s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni  
preukázať  svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne  svoje kapacity počas 
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej 
spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1  vo vzťahu k tej  časti predmetu zákazky, na ktorú boli 
kapacity uchádzačovi poskytnuté. 
Ak uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas 
trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len 
sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny 
subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce 
splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.  
 
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť musia byť 
v ponuke predložené ako originály,  alebo ich úradne osvedčené kópie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V E R E J N Á   S Ú Ť A Ž                                            NADLIMITNÁ ZÁKAZKA NA DODANIE TOVARU 
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 
 
 

Súťažné podklady                                                          Bratislava december 2013                                                    Strana 21 z 46 
 

 

A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 
1. Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena – podľa §35 ods. 1 písm. b)  zákona o verejnom 

obstarávaní 
 

Názov kritéria Max. počet bodov 
Najnižšia cena predmetu zákazky 
(Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou 
navrhovanou cenou za zrealizovanie celého predmetu zákazky 
v eurách vrátane DPH a pri ostatných sa určí úmerou. Hodnotenie 
ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej 
ceny platnej ponuky a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej 
ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené 
kritérium.) 

 
 
 
 

100 
 

 

2. V tomto kritériu sa bude hodnotiť cena predmetu zákazky vypočítaná a vyjadrená podľa časti súťažných 
podkladov B.2 Spôsob určenia ceny. V tomto kritériu sa bude hodnotiť: Cena za zrealizovanie celého 
predmetu zákazky v eurách vrátane DPH.  

Každá časť opisu predmetu zákazky bude vyhodnocovaná podľa uvedeného kritéria samostatne. 

 

3. Na zostavenie poradia predložených ponúk použije verejný obstarávateľ elektronickú aukciu podľa §43 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

 
4. Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením.  

Po úplnom vyhodnotení ponúk budú uchádzači, ktorých ponuky splnili všetky podmienky  a požiadavky 
verejného obstarávateľa uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch 
vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii.  

 
5. Konečné poradie uchádzačov bude určené výsledkom elektronickej aukcie. Úspešný bude ten 

uchádzač/uchádzači, ktorý/ktorí v elektronickej  aukcii ponúkne/ponúknu  najnižšiu cenu za zrealizovanie 
celého predmetu zákazky v eurách vrátane DPH, t.j. uchádzač/uchádzači, ktorého/ktorých ponuka dosiahla 
najvyššie bodové ohodnotenie. Ostatní uchádzači s nižším bodovým ohodnotením v  súťaži neuspejú. 
 

6. Termín konania  elektronickej aukcie bude  uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii, ktorá bude 
uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním elektronickej aukcie po úvodnom 
neverejnom vyhodnotení ponúk. 
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ELEKTRONICKÁ AUKCIA 

Postup pri uplatnení elektronickej aukcie  
 
V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie ponúk verejný 
obstarávateľ určí poradie uchádzačov. 
Po určení poradia na základe predložených ponúk v papierovej podobe, verejný obstarávateľ vyzve elektronickými 
prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových 
cien za zrealizovanie celého predmetu zákazky v eurách vrátane DPH. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii 
– pozvánke (ďalej len „Výzva“) verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie 
v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej 
uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť 
správne kontaktné údaje zodpovednej osoby). V prípade zmeny kontaktných údajov uvedenej osoby je potrebné 
príslušnú zmenu dať verejnému obstarávateľovi na vedomie najneskôr dva pracovné dni pred začatím elektronickej 
aukcie.   
 
Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na vstup do aukčnej siene, bude v čase uvedenom vo výzve sprístupnená e-
aukčná sieň, kde si skontrolujú správnosť zadaných vstupných cien, ktoré do e-aukčnej siene zadá verejný 
obstarávateľ a to v súlade s pôvodnými, písomne predloženými ponukami. Každý uchádzač do začiatku súťažného 
kola bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku súťažného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení 
sa do elektronickej aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve. 

 
Elektronická aukcia bude jednokolová a súťažné kolo elektronickej aukcie sa začne a skončí v termínoch  uvedených 
vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Na začiatku súťažného kola sa všetkým uchádzačom zobrazí najnižšia 
cena za zrealizovanie celého predmetu zákazky v eurách vrátane DPH a zároveň ich ponúknuté ceny. V 
priebehu elektronickej aukcie počas konania súťažného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným 
do elektronickej aukcie v aukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne 
umiestnenie. Všetky informácie zobrazené uchádzačom sú aktuálne v čase načítania stránky, a to buď po zadaní 
novej ponuky alebo aktualizácii stránky kliknutím na tlačidlo „Aktualizácia stránky – refresh“, prípadne stlačením na 
klávesnici klávesy F5. Za aktualizáciu si údajom sú zodpovední uchádzači. 
Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronických zariadení - na internetovej adrese 
www.eaukcie.sk/euba. Kontakt na administrátora e-aukcie: bude uvedený vo výzve e-mail: bude uvedený vo výzve,  
tel.č.: / mobil:  bude uvedené vo výzve. 

Pravidlá on-line výberových konaní sú nasledovné: 

Ak nedôjde k predlžovaniu súťažného kola, súťažné kolo skončí uplynutím časového limitu 20 min. Koniec aukcie sa 
môže predĺžiť v prípade zníženia aktuálne najlepšej ponuky v posledných dvoch minútach trvania aukcie vždy 
o ďalšie dve minúty. 

Spôsob znižovania ceny 

Minimálny krok zmeny ceny je 0,1% 
Maximálny krok zmeny ceny je 10% 

Minimálny a maximálny krok zmeny ceny sa vzťahuje k celkovej cene aktuálne najlepšej ponuky.  

Verejný obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické problémy. Porucha na strane uchádzača nie je 
dôvod na opakovanie elektronickej aukcie, alebo kola elektronickej aukcie 

 

Elektronická aukcia sa skončí:  



V E R E J N Á   S Ú Ť A Ž                                            NADLIMITNÁ ZÁKAZKA NA DODANIE TOVARU 
podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 
 
 

Súťažné podklady                                                          Bratislava december 2013                                                    Strana 23 z 46 
 

- súťažné kolo skončí  uplynutím časového limitu 20 min. za predpokladu, že žiadny z uchádzačov 
nepredloží novú platnú ponuku, ktorá bude predložená v čase 2 minúty a menej pred koncom aukcie 
a ktorá bude spĺňať podmienku minimálneho  a maximálneho rozdielu.  

Koniec aukcie sa predĺži v prípade predloženia novej platnej ponuky spĺňajúcej podmienku minimálneho 
a maximálneho rozdielu v posledných 2. minútach  trvania aukcie vždy o ďalšie 2 minúty. Počet 
predĺžení nie je limitovaný 

Elektronická aukcia sa ukončí v zmysle zákona o verejnom obstarávaní nasledovne: 

- v elektronickej aukcii nedostane v lehote, žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa 
minimálnych a maximálnych rozdielov uvedených vyššie.  

Na predkladanie ponúk sa neodporúča  využiť posledných  10 sekúnd elektronickej aukcie. Dôležitým 
momentom pri predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému eAukcie včas, pred uplynutím 
ukončenia elektronickej aukcie. Treba pritom počítať s časom potrebným na úspešné odoslanie návrhu 
prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie návrhu systémom eAukcie. Tento proces je ovplyvnený viacerými 
faktormi, ako je momentálna rýchlosť prenosu údajov cez internet medzi počítačom uchádzača a serverom systému 
eAukcie, veľkosť prenášaných údajov, parametre počítača uchádzača (HW a SW vybavenie), momentálna 
vyťaženosť počítača, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN uchádzača a pod. To znamená, že 
návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej ako ukončenie elektronickej aukcie do systému eAukcie doručené a 
systémom eAukcie spracované - systém eAukcie zaznamená. Ak uchádzač odošle návrh v krátkom časovom 
intervale pred termínom ukončenia elektronickej aukcie, môže nastať situácia, že jeho návrh nebude včas doručený 
a spracovaný systémom eAukcie a nebude zaznamenaný z dôvodu uzavretia systému eAukcie presne v čase 
stanovenom verejným obstarávateľom ako ukončenie aukcie. 
 Po ukončení súťažného kola už nebude možné upravovať jednotkové ceny, ktoré boli predmetom daného 
súťažného kola. 

Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie: Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu. 
Pre bezproblémovú účasť v e - aukcii je nutné mať Microsoft Internet Explorer verzie 6.0 a vyšší, resp. Firefox 3.1 a 
vyššie. Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná.  
 
UPOZORNENIE 
Zúčastneným uchádzačom  odporúčame podrobne si preštudovať “Pravidlá elektronickej aukcie“ uvedené 
na internetovej adrese   https://www.eaukcie.sk/euba  a skontrolovať si pred začiatkom elektronickej aukcie, či ich 
technické zariadenia a pripojenia spĺňajú požadované technické podmienky. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 
1. V prípade nemožnosti  konania aukcie z dôvodu nepredvídateľných situácií na strane verejného 

obstarávateľa, ako napr. zlyhania elektronických zariadení v priebehu vykonávania  elektronickej aukcie,  
alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo  túto celú 
zopakovať v náhradnom termíne odoslaním novej výzvy podľa § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní pri 
rovnakom nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel. O dôvodoch takéhoto ukončenia aukcie bude okamžite 
administrátor informovať všetkých uchádzačov. 

2. V prípade, ak budú mať dvaja alebo viacerí uchádzači v e-aukcii rovnakú výslednú ponuku, úspešným 
uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý z časového hľadiska v e-aukcii uskutočnil svoju ponuku skôr. 

3. V prípade, ak ponuka úspešného uchádzača bude obsahovať na základe výsledkov e-aukcie neobvykle 
nízku ponuku verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo  postupovať v tomto prípade v súlade s § 42 zákona o 
verejnom obstarávaní. V prípade, že táto ponuka bude vylúčená, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
určiť úspešného uchádzača s ktorým uzavrie zmluvu, vykonaním nového vyhodnotenia ponúk ostatných 
uchádzačov a to prepočítaním hodnôt získaných v e-aukcii podľa určeného postupu uvedeného v časti A. 3 
Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 
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Návrh na plnenie kritéria - vzor 

 
 

Údaje:  Obchodné meno uchádzača  ...................................................................................... 
             Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
 ...................................................................................... 

(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov) 
 
 
 
 
 
Kritérium – najnižšia cena 

Cena za zrealizovanie celého predmetu zákazky v eurách vrátane DPH  

 samostatne za časť predmetu zákazky podľa bodu  3.1.1  a 

samostatne za časť predmetu zákazky podľa bodu 3.1.2 

  časti A.1 súťažných podkladov] 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
V ……………….…….., dňa ....................    ………………………………....................... 
[uviesť miesto a dátum podpisu]     [vypísať meno, priezvisko a funkciu 

oprávnenej osoby uchádzača] 
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 B.1   Opis predmetu zákazky 
 

Predmetom  zákazky je: 

• Prvá časť opisu predmetu zákazky  (zodpovedá 3.1.1) 

 
Predmetom zákazky je dodávka snímača  výhrevnosti zmesného paliva, ktorý bude slúžiť na analýzu 
výhrevnosti a zloženie plynov vznikajúcich v procese splyňovania biomasy fermentáciou a tepelným rozkladom. 
Je to: 
- bioplyn s hlavným komponentom CH4, 
- pyrolýzny plyn –CnHm, CO, CO2, H2, 
- syntetický plyn s hlavným komponentom CO,H2. 
 
Analýza spalín: zo spaľovania uvedených plynov - O2, CO, CO2. Analýza bude realizovaná v celom rozsahu 
výhrevnosti plynu, pre plynné paliva a plyny obsahujúce horľavé plynné zložky (BP). Odberová sonda by 
umožňovala odoberať plyny s teplotou do 1800 °C, a zachytávať dechty, prachové zložky a kondenzovanú 
vodu. 
Optimalizácia bude realizovaná na základe analýzy obsahu horľavej zložky a kyslíka v spalinách. 
Prístroj prenosný, ktorý umožní meranie výhrevnosti a zloženia plynného paliva z biomasy a výhrevnosti 
horľavých látok. Meranie teploty a tlaku vstupných médií v rozsahu 0-5 kPa. Teplota meraného plynu od 0-
100°C. Povolená hranica prašnosti v médiach plynoch cca 0,5 g/m³, krytie IP55. Zobrazenie výhrevnosti plynu 
a meranie množstva vstupných médií. Možnosť zaznamenávania  celkovej výhrevnosti plynu. Výstup 4 až 20 
mA. Ovládanie a nastavenie  cez ,,menu“ vrátane nastavenia samokalibrácie. Zohľadňovanie ostatných 
podmienok ovplyňujúcich výhrevnosť. Možnosť pripojenia  na PC. Automatické elektrické pripojenie 
a vyhodnocovanie cez OP. Zistenie obsahu kyslíka a nespálených zložiek v spalinách CO+CH4. 
 
Súčasťou dodávky snímača výhrevností paliva bude: 
 
1. Plynová odberná sonda s elektrickým ohrevom do 1800 ºC + ochranný kryt a izolácia – 1ks  
2. Integrovaná odberová trubka sondy pre odberovú sondu dĺžky 1m – 1ks 
3. Odberové vedenie s ochranou do 1800 ºC dĺžky 1m – 1ks 
4. Elektronický regulátor teploty s rozsahom od 0 – 1800 ºC – 1ks 
5. Kompresorový chladič – 1 ks 
6. Univerzálny filter – 1 ks 
7. Prietokomer – 1ks 
8. Optický snímač – 1 ks 
9. Elektronický riadiaci obvod – 1ks 
10. Diafragmové čerpadlo – 1ks 
11. 4 cestný guľový ventil – 1ks 
12. Sústavu analyzátorov na meranie CH4, CO,CO2, H2, CnHm – 1ks 
13. Elektrorozvádzač RiHal – 1ks 
 
Rozsah meraní:  
CO: 0 – 1000 ppm 
CO2: 0 – 20% 
CH4: 0 – 2000 ppm 
H2: 0 – 4 % 
CnHm: 0 – 10000 ppm 
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Súčasťou zákazky je doprava časti  prístroja na miesto dodania, poistenie počas prepravy na miesto dodania, 
vyloženie a umiestnenie na určenom mieste dodania, montáž a inštalácia prístroja včítane programovacích prác 
a jeho  pripojenie na dátový server centra VVICB. Preukázanie funkčnosti dodaného a inštalovaného prístroja 
jednotlivých jeho  prvkov a prístrojov a realizácie programovacích prác v rámci technologických  procesov 
využitia biomasy na energetické účely. 

 
            V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie odkazujú na 

konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, 
verejný obstarávateľ  umožňuje ekvivalentné špecifikácie. 

 
Poznámka: 
V opise predmetu zákazky t.j. vo vecnej a cenovej špecifikácií, ktorá bude prílohou č.1 zmluvy o dielo musí byť 
uchádzačom tiež okrem iného uvedené: 
- presný popis ponúkaných tovarov a služieb, 
- výrobca jednotlivých ponúkaných  tovarov a služieb, 
- značka jednotlivých ponúkaných  tovarov a služieb, 
- model jednotlivých ponúkaných tovarov a služieb. 

 
• Druhá časť opisu predmetu zákazky  (zodpovedá 3.1.2) 

 
Predmetom zákazky je dodávka funkčného  automatického  riadiaceho  systému  (ďalej len „FARS“) ktorý tvoria 
zložky systému : ARS a Programovacie práce. 

 ARS-   musí umožniť  automatizované riadenie procesov  bioplynovej stanice  (ďalej len „BPS“) 
a zabezpečiť  bezpečnú a spoľahlivú  prevádzku BPS, snímanie, prenos  a uchovávanie dát  
z jednotlivých časti  BPS  do dátového servera a ich využitie v rámci aplikovaného výskumu 
a vzdelávania. ARS  musí  pozostávať  z nasledujúcich časti: riadenie technológie miešania, čerpania  
a úpravy surovín. Riadenie ohrevu  a miešania substrátu vo fermentore   v rozsahu od 0-100 °C – 1ks 
Snímanie  a riadenie tlaku vo fermentore  od 0-6 kPa, hladín vo fermentore  v rozmedzí určenom 
objemom nádrže  a teplôt  do 100 °C – 1 ks. Meranie prietoku plynu – 1ks. Snímanie naplnenia 
plynojemu  s obsahom do max 350 m3 – 1ks. Riadenie prevádzky kogeneračnej jednotky ďalej iba /KJ/ v 
 závislostí na výrobe bioplynu  pri minimálnom objeme 80 m3/hod a obsahu metanu nad 45%. 
Automatický riadiaci systém BPS – 1ks. Snímanie a meranie  pretlaku tekutín  vo fermentore  pri 
procese fermentácie  v rozmedzi  od 0- 6 kPa. Riadenie a snímanie  množstva vstupných surovín 
.Riadenie tlaku bioplynu  v rozsahu 2 - 5 kPa pred vstupom do KJ.Prenos dát do dátového servera a PC. 
NN kabeláž – 1 ks. Riadenie dávkovacieho zariadenia prípadne váhy – 1ks.  

           Programovacie práce: 
Programovacie práce musia umožniť   zber, spracovanie, analýzu, prenos  a archiváciu údajov 
z laboratórií energonosičov (laboratória biomasy, laboratória bioetanolu a biodieslu, laboratóŕia 
termického spaľovania, laboratória slnečnej energie, laboratória bioplynovej stanice a laboratória pre 
testovanie biomasy) potrebných pre vizualizáciu procesov prípravy, spracovania a využitia biomasy.  
Programovacie práce sú potrebné pre tvorbu ekonomických modelov slúžiacich na vyhodnotenie 
ekonomickej efektívností prebiehajúcich procesov  v rámci celkového virtuálneho modelu spracovania 
biomasy.   
Programovacie práce budú zahŕňať virtuálny model spracovania biomasy + ladenie a vývoj ASR. 
 FARS musí umožniť  riadenie procesov BPS, laboratórií jednotlivých enegonosičov  vyhodnocovanie 

meracích okruhov, zaznamenanie prebiehajúcich procesov,    evidenciu a uchovávanie dát v reálnom 
čase ako aj v rámci virtuálnej reality cestou vizualizácie s napojením na dátový server, 

         Inštalácia a využitie FARS  BPS  a jednotlivých energonosičov musí byť zrealizovaná tak, aby 
spĺňala požiadavky STN pre uvedené technológie STN 33 2000-3, STN EN 33 2000-5.51 a pre horľavé 
plyny podľa normy STN EN 60079-10.  
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Súčasťou dodávky predmetu zákazky  sú aj služby spojené s jeho balením  pred dopravou  aj ostanými 
nákladmi do miesta plnenia, inštalácia  na mieste dodania vrátane programovacích prác a pripojenia na 
dátový server centra VVICB, preukázanie funkčnosti, návody na obsluhu v slovenskom jazyku a všetky 
potrebné inštalačné média.  

 
            V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie odkazujú na 

konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo 
výroby, verejný obstarávateľ  umožňuje ekvivalentné špecifikácie. 

 
Poznámka: 
V opise predmetu zákazky t.j. vo vecnej a cenovej špecifikácií, ktorá bude prílohou č.1 zmluvy o dielo 
musí byť uchádzačom tiež okrem iného uvedené: 
- presný popis ponúkaných tovarov a služieb, 
- výrobca jednotlivých ponúkaných  tovarov a služieb, 
- značka jednotlivých ponúkaných  tovarov a služieb, 
- model jednotlivých ponúkaných tovarov a služieb. 
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B.2   Spôsob určenia ceny 

                                                
1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon  č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

   
2. Spôsob vytvorenia ceny (cenové pravidlá) je v súlade s § 2 citovaného zákona o cenách založený na  cene 

obchodného, alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených nákladoch a primeranom zisku. 
 
3. Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady uchádzača vynaložené v súvislosti 

s dodávkou predmetu zákazky  a primeraný zisk. 
  
4. Uchádzač uvedie navrhované jednotkové ceny  a cenu  za zrealizovanie celého predmetu zákazky v eurách 

v zložení: 
4.1. cena v EUR bez DPH, 
4.2. DPH  v EUR, 
4.3. cena v EUR s DPH. 
 
Ak má uchádzač sídlo alebo miesto podnikania v SR a nie je platiteľom DPH, uvedie celkové jednotkové 
ceny,   a celkovú cenu za zrealizovanie celého  predmetu zákazky a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, 
upozorní. 
Ak je uchádzač osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, uvedie  jednotkové ceny a cenu 
za zrealizovanie celého predmetu zákazky, za ktorú predmet zákazky ponúkne a na skutočnosť, že je osoba 
identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, upozorní. K cene, za ktorú predmet zákazky ponúka bude pre 
účely vyhodnotenia pripočítaná DPH. 
Cenu s pripočítanou DPH uvedie v časti „Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného verejným 
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk“, podľa ktorej sa budú ponuky vyhodnocovať, pričom fakturovať bude 
cenu, za ktorú predmet zákazky ponúkne bez DPH. 

 

 V prípade poskytnutia zľavy z ceny, táto musí byť započítaná do cien jednotlivých častí predmetu zákazky  

5. Zmena ceny nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH. 

6. Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 
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B.3   Obchodné podmienky  dodania  predmetu   zákazky 
 
1. Obchodné podmienky požadované zo strany verejného obstarávateľa nie je prípustné zo strany uchádzača 

meniť. 
2. Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača v súlade s dokladom o oprávnení 

podnikať. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny dodávateľov alebo 
osobami oprávnenými konať  za každého člena skupiny dodávateľov. 

3. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore 
so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

4. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky podľa tejto časti súťažných podkladov sú záväzným právnym 
dokumentom. 

 
• Zmluva pre prvú časť opisu predmetu zákazky  (zodpovedá 3.1.1) 

Návrh zmluvy  
–––––––––––––––––––––––––––––––- 

Kúpna zmluva č. kupujúceho......................... 
                       č. predávajúceho:............... 

uzavretá podľa  § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
Zmluvné strany 

PREDÁVAJÚCI: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
IČ DPH:     
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Doplní uchádzač 
Zapísaný v obchodnom registri: 
Zástupca vo veciach technických: 
Kontaktné údaje: Tel: 
          Fax: 
          e-mail: 

 

KUPUJÚCI:  
Názov organizácie: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 
Zastúpený: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. – rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 
IČO: 00399957 
DIČ: SK2020879245 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu: 7000373634/8180 

        Zástupca vo veciach 
        technických:                            Prof. Ing. Imrich Koštiaľ, CSc. 

  
Kontaktné údaje: Tel.:            +421 2 055 6025177  
 e-mail:       Imrich.kostial@tuke.sk 
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Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

1.1.  Predávajúci je úspešným uchádzačom nadlimitnej  verejnej súťaže. 

1.2.  Právna subjektivita predávajúceho je preukázaná výpisom z Obchodného registra, výpis tvorí prílohu č. 3 tejto 
zmluvy. 

1.3. Predávajúci berie na vedomie, že plnenie poskytované zo strany predávajúceho podľa tejto zmluvy bude 
financované kupujúcim z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov 
kupujúceho. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy zmluvné strany vyhlasujú, že budú 
spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu. 

1.4     Predávajúci   berie  na  vedomie,  že  plnenie,  ktoré  poskytuje  na  základe  tejto  zmluvy  tvorí  súčasť   
projektu  

    „Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy", ITMS 
26220220063.  

1.5.  Predávajúci prehlasuje, že bez súhlasu kupujúceho nedá do zálohu, a ani nepostúpi svoju peňažnú 
pohľadávku vzniknutú z tohto právneho vzťahu na akúkoľvek tretiu osobu. 

1.6.  Predávajúci na strane jednej a kupujúci na strane druhej na základe § 45 zákona č. 25/2006Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami 
§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka uzatvárajú túto kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluva“). 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

2.1.  Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľné veci (tovar)a previesť na neho 
vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň 
dohodnutú kúpnu cenu. 

2.2.  Predmetom plnenia je dodanie  „Snímača výhrevnosti zmesného paliva“ (ďalej aj „zariadenie 
s príslušenstvom“). Súčasťou dodávky predmetu zmluvy sú aj služby spojené s jeho balením pred dopravou 
aj ostatnými nákladmi do miesta plnenia, doprava na miesto plnenia vrátane poistenia zariadenia počas 
dopravy na miesto dodania, inštalácia na mieste dodania vrátane programovacích prác a pripojenia na dátový 
server centra VVICB, preukázanie funkčnosti, návody na obsluhu v slovenskom jazyku a všetky potrebné 
inštalačné média . 

2.3.  Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je vyhotovená v slovenskom jazyku. 

2.4.  Predávajúci prehlasuje, že tovar je v jeho vlastníctve, je oprávnený ho predať a že tovar nie je zaťažený 
právom tretích osôb alebo inými právnymi povinnosťami. 

Čl. III. 
Miesto, čas plnenia, odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia 

3.1.  Miesto plnenia je: Výskumno-vzdelávacie a informačné centrum bioenergie Kapušany pri Prešove, 082 12  
PD Kapušany 568.    

3.2.  Termín plnenia zmluvy podľa čl. I tejto zmluvy je  do dvoch  mesiacov od jej účinnosti, t.j. odo dňa 
nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

3.3.  Záväzok bude splnený prevzatím predmetu zmluvy  kupujúcim jeho dodaním podľa čl. II na uvedenú adresu. 
Súčasťou dodávky bude dokumentácia k predmetu plnenia, návod na použitie v slovenskom jazyku, certifikát 
o zhode a pôvode tovaru, dodací list a preberací protokol, ktorý bude pri prevzatí zariadenia podpísaný 
oboma zmluvnými stranami. Preberací protokol podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán bude 
dokladom o splnení predmetu zmluvy a bude podkladom pre vystavenie faktúry. 
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3.4.  Písomný preberací protokol je vyhotovený v slovenskom jazyku a obsahuje najmä názov, sídlo a identifikačné 
číslo kupujúceho, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo predávajúceho, vyhlásenie predávajúceho o 
tom, že riadne odovzdal tovar kupujúcemu, vyhlásenie kupujúceho o tom, že tovar riadne prebral od 
predávajúceho, miesto a dátum podpísania preberacieho protokolu, meno, priezvisko a podpis osoby 
oprávnenej konať v mene predávajúceho. Osobou oprávnenou podpisovať za kupujúceho preberací protokol 
je zodpovedný riešiteľ projektu. Súčasťou preberacieho protokolu je aj technický popis dodaného tovaru. 

3.5.  Dopravu predmetu zmluvy na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby 
bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením. 

Čl. IV. 
Kúpna cena, platobné a fakturačné podmienky 

4.1.  Zmluvná cena je stanovená na základe zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, určená v EUR. 

4.2.  Cena za dodávku zariadenia je konečná a nemožno ju v priebehu zmluvného vzťahu meniť. 

4.3.  Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene za predmet plnenia uvedený v čl. II. tejto zmluvy v čiastke ........ 
€ bez DPH, slovom: ............................. eur bez DPH. Cena za dodávku zariadenia s príslušenstvom bude 
uvedená nasledovne: 
a)  Cena bez DPH: ................................ €. 
b) DPH 20 %:      .................................. € 
c)  Celková cena s DPH: ....................... € 

Podrobná špecifikácia ceny predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 2. 

4.4. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku v zmysle 
článku III. tejto zmluvy, t.j. dodaním predmetu plnenia v stanovenej lehote a jeho protokolárnym odovzdaním 
kupujúcemu po jeho inštalácii v mieste plnenia. 

4.5.  Úhrada predmetu plnenia bude realizovaná bezhotovostným spôsobom na základe faktúry vystavenej 
predávajúcim po dodaní predmetu plnenia. 

4.6.  Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list a protokol podľa čl. III. bod 3.3. tejto zmluvy. 

4.7.  Úhrada faktúry bude realizovaná kupujúcim z príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie, štátneho 
rozpočtu a vlastných zdrojov kupujúceho. 

4.8.  Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní od dátumu preukázateľného doručenia faktúry do sídla 
kupujúceho. Faktúru je potrebné zaslať doporučenou listovou zásielkou alebo iným obdobne spoľahlivým 
spôsobom. Pri faktúre, ktorá bola odoslaná ako obyčajná listová zásielka, nie je možné uplatniť si úroky 
z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry. 

4.9.  V prípade ak faktúra nebude v súlade s platnými právnymi predpismi, vo faktúre budú uvedené nesprávne 
údaje alebo nebude obsahovať všetky požadované náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie 
faktúry kupujúcim a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom 
doručení novej faktúry do sídla kupujúceho. Kupujúci uvedie dôvod vrátenia faktúry. 

4.10.  Faktúra vystavená predávajúcim musí spĺňať náležitosti daňového dokladu stanovené zákonom č. 222/2004 
Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí v nej byť ďalej uvedené aj: 
a)  číslo zmluvy podľa evidencie kupujúceho, „ .....................“ 
b) názov projektu „Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne 

zhodnocovanie biomasy",  
c)  kód projektu: ITMS 26220220063, 
d)  miesto plnenia: Výskumno-vzdelávacie a informačné centrum  bioenergie Kapušany pri Prešove, 082 

12  PD Kapušany 568.   . 
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4.11.  Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v prospech 
účtu predávajúceho. 

4.12.  Pri vysporiadaní svojich daňových povinností budú zmluvné strany postupovať podľa príslušných právnych 
predpisov platných v Slovenskej republike. 

Čl. V. 
Povinnosti predávajúceho a kupujúceho 

5.1.  Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v tejto zmluve dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, 
v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave, v dohodnutom termíne a cene. 

5.2.  Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním predmetu zmluvy odovzdať kupujúcemu aj všetky doklady, 
ktoré sa na predmet zmluvy vzťahujú: dokumentácia k zariadeniu, certifikát o zhode a pôvode tovaru, návod 
na obsluhu v slovenskom jazyku, všetky potrebné inštalačné média, dodací list a preberací protokol, ktorý 
bude po prevzatí predmetu plnenia podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 

5.3.  Ak dohoda zmluvných strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie 
skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti predmetu plnenia, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok 
predchádzať odovzdaniu a prevzatiu predmetu zmluvy. 

5.4.  Predávajúci berie na vedomie, že úhrada predmetu plnenia bude realizovaná na základe získania finančných 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania 
súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku oprávnenými osobami, ktorými sú: 

a)  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Agentúrou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej 
únie a ním poverené osoby, 

b)  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 
nimi poverené osoby, 

c)  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

d)  Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

e)  Ekonomická univerzita  v Bratislave a ňou poverené osoby, 

f)  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

5.5.  Predávajúci bude kupujúcemu poskytovať informačný servis a technickú podporu počas celej doby 
zabezpečovania záručného servisu a to na základe písomne dohodnutých podmienok. 

5.6.  Kupujúci je povinný protokolárne prevziať predmet plnenia a uhradiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu 
spôsobom a v termíne špecifikovanom v čl. IV. tejto zmluvy. 

5.7.  Kupujúci prevezme len kompletný tovar vo vopred dohodnutom čase na určenom mieste podľa čl. III tejto 
zmluvy. Kupujúci poveruje prevzatím predmetu zmluvy zodpovedného riešiteľa projektu resp. ním poverenú 
osobu. 

5.8.  Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zjavnom porušení balenia počas 
dopravy tovaru a o vadách, ktoré sú zjavné v čase dodania tovaru, vyhotoviť záznam uvedeného a odovzdať 
ho predávajúcemu. 

5.9.  V prípade servisných zásahov je kupujúci povinný zabezpečiť sprístupnenie zariadenia servisným technikom 
predávajúceho. 
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5.10. Predávajúci je povinný v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však 10 pracovných dní vopred, 
vhodným spôsobom oznámiť oprávnenému zástupcovi kupujúceho jeho pripravenosť dodať a odovzdať 
predmet plnenia. 

5.11. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy nie je možné plniť po častiach. 

5.12. Predávajúci nie je oprávnený dodať predmet zmluvy pred oznámeným termínom v zmysle bodu 5.10. tohto 
článku a ani iným spôsobom ako je uvedené v čl. III bod 3.3. tejto zmluvy. 

5.13. Predávajúci sa zaväzuje v priestoroch kupujúceho dodržiavať predpisy o ochrane pred požiarmi, ako aj 
predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a iné bezpečnostné predpisy. 

Čl. VI. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru 

6.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu plnenia dňom jeho protokolárneho odovzdania 
oprávnenému zástupcovi kupujúceho do miesta plnenia. 

Čl. VII. 
Prechod nebezpečenstva škody na tovare 

7.1 Nebezpečenstvo škôd na predmete plnenia prechádza na kupujúceho okamihom podpísania odovzdávacieho 
a preberacieho protokolu. 

Čl. VIII. 
Zodpovednosť za vady tovaru, záruka a pozáručný servis 

8.1.  Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je bez akýchkoľvek vád, je dodaný podľa podmienok tejto 
zmluvy, pri dodržaní všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov, platných EU TN a platných STN. 

8.2.  Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať servisné služby na predmet zmluvy, a to technické 
prehliadky, údržbu a opravy. 

8.3.  Predávajúci zodpovedá za vady zo záruky predmetu zmluvy po dobu minimálne 24  mesiacov od 
protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. 

8.4.  Zjavné vady predmetu plnenia je kupujúci povinný reklamovať pri jeho preberaní v zmysle čl. V. bod 5.8 tejto 
zmluvy. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zariadenia, ktoré nie je 100% funkčné, je zjavne 
poškodené alebo je nekompletné. Dôvody odmietnutia musia byť uvedené v zápise o neprevzatí. 

8.5.  Počas plynutia záručnej doby za dodaný tovar je predávajúci povinný prípadné vady tovaru bezplatne 
odstrániť. Všetky náklady súvisiace s odstránením vád (práca, náhradné diely, dodacie i prepravné náklady) 
počas záručnej doby bude znášať predávajúci. 

8.6.  Poruchy budú nahlasované kupujúcim na servisné stredisko predávajúceho písomnou formou, faxom alebo 
prostredníctvom elektronickej pošty na adresu ............................................................ 

8.7.  Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád tovaru bezodkladne (najneskôr do 48 hodín)a vady 
odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomnou formou, 
inak platí povinnosť predávajúceho odstrániť vady najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie. 

Písomná reklamácia musí obsahovať  minimálne  tieto údaje: 
a)  označenie kúpnej zmluvy, 
b)  dátum dodania predmetu plnenia, 
c)  druh dodaného tovaru, 
d)  opis vady predmetu plnenia a ako sa prejavuje, 
e)  miesto a kontakt nahlasovateľa. 

8.8.  Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá 
predávajúci. 
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8.9.  Predávajúci navrhne kupujúcemu podmienky pozáručného servisu a bude poskytovať kupujúcemu pozáručný 
servis v dĺžke minimálne  6 rokov od uplynutia záruky. 

8.10.  Predávajúci zaistí záručný a pozáručný servis v mieste plnenia. 

8.11.  Zmluvné strany sa dohodli, že podmienky pozáručného servisu budú predmetom servisnej zmluvy, ktorú 
medzi sebou môžu uzatvoriť zmluvné strany po skončení záručnej doby dodaného tovaru, tvoriaceho predmet 
tejto kúpnej zmluvy. 

8.12. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v okamihu prevodu nebezpečenstva škody na 
predmete zmluvy na kupujúceho, a v rozsahu záručných podmienok za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v 
záručnej dobe. Ak nestanoví táto zmluva inak, riadi sa zodpovednosť predávajúceho za vady príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

8.13. Ak predávajúci písomne oznámi kupujúcemu, že vadu nie je možné odstrániť, ale predmet plnenia je možné 
naďalej riadne užívať, je kupujúci ďalej oprávnený požadovať dodanie náhradného predmetu plnenia rovnakej 
akosti alebo primeranú zľavu z ceny. 

8.14.  Ak predávajúci neodstráni vady predmetu zmluvy ani v primeranej lehote a vada je takého charakteru, že 
predmet plnenia nie je možné užívať, je kupujúci oprávnený požadovať dodanie náhradného predmetu 
plnenia rovnakej akosti alebo vrátiť kúpnu cenu. 

Čl. IX. 
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

9.1.  Pri porušení zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet zmluvy v dohodnutom čase a mieste je 
kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny 
nedodaného predmetu plnenia za každý aj začatý deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo 
oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo užívanie predmetu plnenia, alebo 
iných dokladov, ktoré je predávajúci povinný predložiť podľa tejto zmluvy. 

9.2.  Pre prípad omeškania predávajúceho s odstránením vady predmetu plnenia je kupujúci oprávnený uplatniť si 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu plnenia za každý aj začatý deň omeškania. 

9.3.  Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať predmet plnenia alebo doklady podľa 
zmluvy. 

9.4.  Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany 
na náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti porušením zmluvnej povinnosti, za ktorú je uplatňovaná 
zmluvná pokuta. 

9.5.  V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený uplatniť voči 
kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej kúpnej ceny za každý deň omeškania s 
úhradou faktúry s výnimkou prípadu, keď kupujúci nemá finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov 
pripísané na svojom bankovom účte od poskytovateľa finančných prostriedkov a to Agentúrou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie. Úrok 
z omeškania  je predávajúci oprávnený uplatniť, ak k úhrade finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov 
nedošlo z dôvodov ich pozdržania na bankovom účte kupujúceho.  

9.6.  Zmluvnú pokutu / úrok z omeškania zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane v lehote 
pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla povinnej zmluvnej strany. Kupujúci je 
oprávnený započítať si svoju pohľadávku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu voči predávajúcemu 
proti pohľadávke predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny. 

9.7.  Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so zásadou poctivého 
obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností. 
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Čl. X. 
Ukončenie zmluvy 

10.1.  Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán. 

10.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy nastáva: 

a)  na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, 

b)  odstúpením od zmluvy. 

10.3.  Od zmluvy môže predávajúci a kupujúci odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia zmluvy a nepodstatného 
porušenia zmluvy. 

Za podstatné porušenie sa na účely zmluvy považuje: 

a)  omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu plnenia oproti dohodnutému termín uplynie o viac ako 
(4) štyri kalendárne týždne bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc), 

b)  ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, 

c)  predávajúci dodá kupujúcemu predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou, 

d)  kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní, 

e)  vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok predávajúceho, resp. zastavenie konkurzného 
konania pre nedostatok majetku, alebo vstup predávajúceho do likvidácie. 

10.4.  V prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť okamžite, len čo 
sa o takomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená 
od zmluvy odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej 
lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana 
oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. V tomto prípade sa porušenie bude považovať 
za nepodstatné porušenie zmluvy. 

10.5.  Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých 
nárokov voči druhej strane. 

10.6.  Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa 
zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

10.7.  Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany, adresovaným 
druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné dňom jeho doručenia. 
V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené 7 dní po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne 
na naposledy známu adresu zmluvnej strany. 

10.8.  Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, 
a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, 
mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za 
nesplnenie predmetu zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po 
uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa 
odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. 

10.9.  Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a nároku na 
zmluvnú pokutu. 

Čl. XI. 
Ochrana dôverných informácií 

11.1.  Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri 
plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s jej uzatvorením, ako aj o všetkých informáciách, ktoré majú charakter 
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dôverných informácií alebo tvoria predmet obchodného tajomstva druhej zmluvnej strany alebo inej tretej 
osoby („dôverné informácie“). Zmluvné strany sa zaväzujú dôverné informácie používať výlučne na účely 
plnenia tejto zmluvy, prijať všetky potrebné kroky na ochranu a zabezpečenie dôverných informácií pred ich 
zverejnením alebo poskytnutím tretej osobe a nesprístupniť dôverné informácie žiadnej inej osobe. 

11.2.  Povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku zmluvy môže zmluvnú stranu zbaviť jedine súd alebo 
štatutárny orgán druhej zmluvnej strany formou predchádzajúceho písomného súhlasu. Povinnosť 
zachovávať mlčanlivosť sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácií v prípade, ak sa budú uplatňovať 
práva z tejto zmluvy súdnou cestou, alebo na orgánoch verejnej moci, alebo ak povinnosť poskytnutia 
informácií vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu. 

11.3.  Týmto záväzkom mlčanlivosti nie je dotknuté zverejnenie tejto zmluvy ako povinne zverejňovanej zmluvy. 

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok mlčanlivosti podľa tejto zmluvy ostane v platnosti aj po ukončení 
zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou a to minimálne 5 (päť) rokov od jej ukončenia. 

Čl. XII. 
Záverečné ustanovenia 

12.1.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma  zmluvnými stranami  a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

12.2. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení 
nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne formou dodatku dohodnú na riešení, 
ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia. 

12.3.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich zmluvný vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom v platnom znení. 

12.4.  Zmluvné strany berú na vedomie, že práva a povinnosti vzniknuté na základe tejto zmluvy prechádzajú v 
súlade s právnymi predpismi aj na ich prípadných právnych nástupcov. 

12.5.  Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou písomných očíslovaných 
dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise oprávnených zmluvných strán stanú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. 

12.6.  Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

12.7.  Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť 
predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, 
budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami budú 
riešené príslušnými slovenskými súdmi. 

12.8.  V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich 
konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených 
zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak 
povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti 
musela vynaložiť druhá zmluvná strana. 

12.9.  Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Každá zo 
zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania 
a to bezodkladne po tom, čo dôjde k takejto zmene. Pokiaľ sa z dôvodu oneskoreného alebo nevykonaného 
oznámenia o zmene miesta doručovania nepodarí včas a riadne doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, 
považuje sa deň neúspešného pokusu o opakované doručenie písomnosti za deň doručenia písomnosti 
druhej zmluvnej strane so všetkými právnymi dôsledkami pre dotknutú zmluvnú stranu. 
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12.10. V prípade rozhodnutia predávajúceho o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaji podniku alebo jeho 
časti, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok predávajúceho, jeho vstupe do likvidácie, je 
tento povinný preukázateľne oznámiť kupujúcemu uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní 
odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce. 

12.11. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa 
svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, 
posledným dňom mesiaca. 
Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci 
pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť 
ho doručiť. 

12.12. Predávajúci podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou kupujúceho zverejniť túto 
zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, a to v zmysle zákona 
č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1.1.2011. 

12.13. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, bola uzavretá po vzájomnom 
prerokovaní, je prejavom ich slobodnej vôle, je určitá a zrozumiteľná, zmluvné strany neboli uvedené do 
omylu, nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevhodných podmienok, porozumeli jej obsahu a právnym 
účinkom z nej vyplývajúcim a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne a vlastnoručne podpísali. 
Podpisujúce osoby sú oprávnené podpísať túto zmluvu. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé 
všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a nie sú im 
známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, 
zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia. 

12.14. Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní posledným oprávneným zástupcom 
zmluvnej strany dostane kupujúci štyri vyhotovenia a predávajúci dve vyhotovenia. 

12.15. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Technická špecifikácia predmetu zmluvy. 

Príloha č. 2: Cenová špecifikácia predmetu zmluvy 

Príloha č. 3: Výpis z Obchodného registra. 

 

V Bratislave, dňa  ..................    V ......................., dňa ............... 

Odtlačok pečiatky kupujúceho    Odtlačok pečiatky predávajúceho 

 

Za kupujúceho:      Za predávajúceho: 

 

 

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

 Dr.h.c .prof. Ing. Rudolf sivák, PhD. (vypísať meno, priezvisko 

 rektor  EU v Bratislave  a funkciu oprávnenej osoby) 
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• Zmluva pre druhú časť opisu predmetu zákazky  (zodpovedá 3.1.2) 

Návrh zmluvy  
–––––––––––––––––––––––––––––––- 

Kúpna zmluva č. kupujúceho......................... 
                       č. predávajúceho:............... 

uzavretá podľa  § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 
Zmluvné strany 

PREDÁVAJÚCI: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
IČ DPH:     
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Doplní uchádzač 
Zapísaný v obchodnom registri: 
Zástupca vo veciach technických: 
Kontaktné údaje: Tel: 
          Fax: 
          e-mail: 

 

KUPUJÚCI:  
Názov organizácie: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 
Zastúpený: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. – rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 
IČO: 00399957 
DIČ: SK2020879245 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu: 7000373634/8180 
Zástupca vo veciach 

         technických:               Ing. Peter Kalata  
Kontaktné údaje: Tel.:            +421 2 02 6729 1092 
 e-mail: bude doplnené pred podpisom zmluvy 

 
Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 
1.1.  Predávajúci je úspešným uchádzačom nadlimitnej  verejnej súťaže. 

1.2.  Právna subjektivita predávajúceho je preukázaná výpisom z Obchodného registra, výpis tvorí prílohu č. 3 tejto 
zmluvy. 

1.3. Predávajúci berie na vedomie, že plnenie poskytované zo strany predávajúceho podľa tejto zmluvy bude 
financované kupujúcim z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov 
kupujúceho. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto zmluvy zmluvné strany vyhlasujú, že budú 
spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu. 

1.4    Predávajúci   berie  na  vedomie,  že  plnenie,  ktoré  poskytuje  na  základe  tejto  zmluvy  tvorí  súčasť   
projektu  
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    „Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne zhodnocovanie biomasy", ITMS 
26220220063.  

1.5.  Predávajúci prehlasuje, že bez súhlasu kupujúceho nedá do zálohu, a ani nepostúpi svoju peňažnú 
pohľadávku vzniknutú z tohto právneho vzťahu na akúkoľvek tretiu osobu. 

1.6.  Predávajúci na strane jednej a kupujúci na strane druhej na základe § 45 zákona č. 25/2006Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami 
§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka uzatvárajú túto kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluva“). 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

2.1.  Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľné veci (tovar)a previesť na neho 
vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje tento tovar od predávajúceho prevziať a zaplatiť zaň 
dohodnutú kúpnu cenu. 

2.2.  Predmetom plnenia je dodanie  „Funkčného  automatického  riadiaceho systému, ktorého zložky tvoria: 
             - Automatický riadiaci systém a 
              - programovacie práce“ (ďalej aj „zariadenie s príslušenstvom“). Súčasťou dodávky predmetu zmluvy sú 

aj služby spojené s jeho balením pred dopravou aj ostatnými nákladmi do miesta plnenia, doprava na miesto 
plnenia vrátane poistenia zariadenia počas dopravy na miesto dodania, inštalácia na mieste dodania vrátane 
programovacích prác a pripojenia na dátový server centra VVICB, preukázanie funkčnosti, návody na obsluhu 
v slovenskom jazyku a všetky potrebné inštalačné média. 

2.3.  Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je vyhotovená v slovenskom jazyku. 

2.4.  Predávajúci prehlasuje, že tovar je v jeho vlastníctve, je oprávnený ho predať a že tovar nie je zaťažený 
právom tretích osôb alebo inými právnymi povinnosťami. 

Čl. III. 
Miesto, čas plnenia, odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia 

3.1.  Miesto plnenia je: Výskumno-vzdelávacie a informačné centrum bioenergie Kapušany pri Prešove, 082 12  
PD Kapušany 568.    

3.2.  Termín plnenia zmluvy podľa čl. I tejto zmluvy je  do dvoch mesiacov od jej účinnosti, t.j. odo dňa 
nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

3.3.  Záväzok bude splnený prevzatím predmetu zmluvy  kupujúcim jeho dodaním podľa čl. II na uvedenú adresu. 
Súčasťou dodávky bude dokumentácia k predmetu plnenia, návod na použitie v slovenskom jazyku, certifikát 
o zhode a pôvode tovaru, dodací list a preberací protokol, ktorý bude pri prevzatí zariadenia podpísaný 
oboma zmluvnými stranami. Preberací protokol podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán bude 
dokladom o splnení predmetu zmluvy a bude podkladom pre vystavenie faktúry. 

3.4.  Písomný preberací protokol je vyhotovený v slovenskom jazyku a obsahuje najmä názov, sídlo a identifikačné 
číslo kupujúceho, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo predávajúceho, vyhlásenie predávajúceho o 
tom, že riadne odovzdal tovar kupujúcemu, vyhlásenie kupujúceho o tom, že tovar riadne prebral od 
predávajúceho, miesto a dátum podpísania preberacieho protokolu, meno, priezvisko a podpis osoby 
oprávnenej konať v mene predávajúceho. Osobou oprávnenou podpisovať za kupujúceho preberací protokol 
je zodpovedný riešiteľ projektu. Súčasťou preberacieho protokolu je aj technický popis dodaného tovaru. 

3.5.  Dopravu predmetu zmluvy na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady tak, aby 
bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením. 

Čl. IV. 
Kúpna cena, platobné a fakturačné podmienky 

4.1.  Zmluvná cena je stanovená na základe zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, určená v EUR. 
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4.2.  Cena za dodávku zariadenia je konečná a nemožno ju v priebehu zmluvného vzťahu meniť. 

4.3.  Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene za predmet plnenia uvedený v čl. II. tejto zmluvy v čiastke ........ 
€ bez DPH, slovom: ............................. eur bez DPH. Cena za dodávku zariadenia s príslušenstvom bude 
uvedená nasledovne: 
a)  Cena bez DPH: ................................ €. 
b) DPH 20 %:      .................................. € 
c)  Celková cena s DPH: ....................... € 

Podrobná špecifikácia ceny predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 2. 

4.4. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku v zmysle 
článku III. tejto zmluvy, t.j. dodaním predmetu plnenia v stanovenej lehote a jeho protokolárnym odovzdaním 
kupujúcemu po jeho inštalácii v mieste plnenia. 

4.5.  Úhrada predmetu plnenia bude realizovaná bezhotovostným spôsobom na základe faktúry vystavenej 
predávajúcim po dodaní predmetu plnenia. 

4.6.  Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list a protokol podľa čl. III. bod 3.3. tejto zmluvy. 

4.7.  Úhrada faktúry bude realizovaná kupujúcim z príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie, štátneho 
rozpočtu a vlastných zdrojov kupujúceho. 

4.8.  Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní od dátumu preukázateľného doručenia faktúry do sídla 
kupujúceho. Faktúru je potrebné zaslať doporučenou listovou zásielkou alebo iným obdobne spoľahlivým 
spôsobom. Pri faktúre, ktorá bola odoslaná ako obyčajná listová zásielka, nie je možné uplatniť si úroky 
z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry. 

4.9.  V prípade ak faktúra nebude v súlade s platnými právnymi predpismi, vo faktúre budú uvedené nesprávne 
údaje alebo nebude obsahovať všetky požadované náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie 
faktúry kupujúcim a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom 
doručení novej faktúry do sídla kupujúceho. Kupujúci uvedie dôvod vrátenia faktúry. 

4.10.  Faktúra vystavená predávajúcim musí spĺňať náležitosti daňového dokladu stanovené zákonom č. 222/2004 
Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí v nej byť ďalej uvedené aj: 
a)  číslo zmluvy podľa evidencie kupujúceho, „ .....................“ 
b) názov projektu „Nové technológie pre energeticky environmentálne a ekonomicky efektívne 

zhodnocovanie biomasy",  
c)  kód projektu: ITMS 26220220063, 
d)  miesto plnenia: Výskumno-vzdelávacie a informačné centrum  bioenergie Kapušany pri Prešove,  
             082 12  PD Kapušany 568.   . 

4.11.  Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu kupujúceho v prospech 
účtu predávajúceho. 

4.12.  Pri vysporiadaní svojich daňových povinností budú zmluvné strany postupovať podľa príslušných právnych 
predpisov platných v Slovenskej republike. 

Čl. V. 
Povinnosti predávajúceho a kupujúceho 

5.1.  Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v tejto zmluve dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, 
v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave, v dohodnutom termíne a cene. 

5.2.  Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním predmetu zmluvy odovzdať kupujúcemu aj všetky doklady, 
ktoré sa na predmet zmluvy vzťahujú: dokumentácia k zariadeniu, certifikát o zhode a pôvode tovaru, návod 
na obsluhu v slovenskom jazyku, všetky potrebné inštalačné média, dodací list a preberací protokol, ktorý 
bude po prevzatí predmetu plnenia podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 
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5.3.  Ak dohoda zmluvných strán, všeobecne záväzné právne predpisy alebo technické normy určujú vykonanie 
skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti predmetu plnenia, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok 
predchádzať odovzdaniu a prevzatiu predmetu zmluvy. 

5.4.  Predávajúci berie na vedomie, že úhrada predmetu plnenia bude realizovaná na základe získania finančných 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie a je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania 
súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku oprávnenými osobami, ktorými sú: 

a)  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Agentúrou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej 
únie a ním poverené osoby, 

b)  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 
nimi poverené osoby, 

c)  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

d)  Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

e)  Ekonomická univerzita v Bratislave a ňou poverené osoby, 

f)  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

5.5.  Predávajúci bude kupujúcemu poskytovať informačný servis a technickú podporu počas celej doby 
zabezpečovania záručného servisu a to na základe písomne dohodnutých podmienok. 

5.6.  Kupujúci je povinný protokolárne prevziať predmet plnenia a uhradiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu 
spôsobom a v termíne špecifikovanom v čl. IV. tejto zmluvy. 

5.7.  Kupujúci prevezme len kompletný tovar vo vopred dohodnutom čase na určenom mieste podľa čl. III tejto 
zmluvy. Kupujúci poveruje prevzatím predmetu zmluvy zodpovedného riešiteľa projektu resp. ním poverenú 
osobu. 

5.8.  Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zjavnom porušení balenia počas 
dopravy tovaru a o vadách, ktoré sú zjavné v čase dodania tovaru, vyhotoviť záznam uvedeného a odovzdať 
ho predávajúcemu. 

5.9.  V prípade servisných zásahov je kupujúci povinný zabezpečiť sprístupnenie zariadenia servisným technikom 
predávajúceho. 

5.10. Predávajúci je povinný v dostatočnom časovom predstihu, najmenej však 10 pracovných dní vopred, 
vhodným spôsobom oznámiť oprávnenému zástupcovi kupujúceho jeho pripravenosť dodať a odovzdať 
predmet plnenia. 

5.11. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy nie je možné plniť po častiach. 

5.12. Predávajúci nie je oprávnený dodať predmet zmluvy pred oznámeným termínom v zmysle bodu 5.10. tohto 
článku a ani iným spôsobom ako je uvedené v čl. III bod 3.3. tejto zmluvy. 

5.13. Predávajúci sa zaväzuje v priestoroch kupujúceho dodržiavať predpisy o ochrane pred požiarmi, ako aj 
predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a iné bezpečnostné predpisy. 

Čl. VI. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru 

6.1 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu plnenia dňom jeho protokolárneho odovzdania 
oprávnenému zástupcovi kupujúceho do miesta plnenia. 
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Čl. VII. 
Prechod nebezpečenstva škody na tovare 

7.1 Nebezpečenstvo škôd na predmete plnenia prechádza na kupujúceho okamihom podpísania odovzdávacieho 
a preberacieho protokolu. 

Čl. VIII. 
Zodpovednosť za vady tovaru, záruka a pozáručný servis 

8.1.  Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy je bez akýchkoľvek vád, je dodaný podľa podmienok tejto 
zmluvy, pri dodržaní všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov, platných EU TN a platných STN. 

8.2.  Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať servisné služby na predmet zmluvy, a to technické 
prehliadky, údržbu a opravy. 

8.3.  Predávajúci zodpovedá za vady zo záruky predmetu zmluvy po dobu minimálne  24 mesiacov od 
protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim. 

8.4.  Zjavné vady predmetu plnenia je kupujúci povinný reklamovať pri jeho preberaní v zmysle čl. V. bod 5.8 tejto 
zmluvy. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zariadenia, ktoré nie je 100% funkčné, je zjavne 
poškodené alebo je nekompletné. Dôvody odmietnutia musia byť uvedené v zápise o neprevzatí. 

8.5.  Počas plynutia záručnej doby za dodaný tovar je predávajúci povinný prípadné vady tovaru bezplatne 
odstrániť. Všetky náklady súvisiace s odstránením vád (práca, náhradné diely, dodacie i prepravné náklady) 
počas záručnej doby bude znášať predávajúci. 

8.6.  Poruchy budú nahlasované kupujúcim na servisné stredisko predávajúceho písomnou formou, faxom alebo 
prostredníctvom elektronickej pošty na adresu ............................................................ 

8.7.  Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád tovaru bezodkladne (najneskôr do 48 hodín)a vady 
odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany písomnou formou, 
inak platí povinnosť predávajúceho odstrániť vady najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie. 

Písomná reklamácia musí obsahovať  minimálne  tieto údaje: 
a)  označenie kúpnej zmluvy, 
b)  dátum dodania predmetu plnenia, 
c)  druh dodaného tovaru, 
d)  opis vady predmetu plnenia a ako sa prejavuje, 
e)  miesto a kontakt nahlasovateľa. 

8.8.  Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá 
predávajúci. 

8.9.  Predávajúci navrhne kupujúcemu podmienky pozáručného servisu a bude poskytovať kupujúcemu pozáručný 
servis v dĺžke minimálne  6 rokov od uplynutia záruky. 

8.10.  Predávajúci zaistí záručný a pozáručný servis v mieste plnenia. 

8.11.  Zmluvné strany sa dohodli, že podmienky pozáručného servisu budú predmetom servisnej zmluvy, ktorú 
medzi sebou môžu uzatvoriť zmluvné strany po skončení záručnej doby dodaného tovaru, tvoriaceho predmet 
tejto kúpnej zmluvy. 

8.12. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v okamihu prevodu nebezpečenstva škody na 
predmete zmluvy na kupujúceho, a v rozsahu záručných podmienok za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v 
záručnej dobe. Ak nestanoví táto zmluva inak, riadi sa zodpovednosť predávajúceho za vady príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

8.13. Ak predávajúci písomne oznámi kupujúcemu, že vadu nie je možné odstrániť, ale predmet plnenia je možné 
naďalej riadne užívať, je kupujúci ďalej oprávnený požadovať dodanie náhradného predmetu plnenia rovnakej 
akosti alebo primeranú zľavu z ceny. 
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8.14.  Ak predávajúci neodstráni vady predmetu zmluvy ani v primeranej lehote a vada je takého charakteru, že 
predmet plnenia nie je možné užívať, je kupujúci oprávnený požadovať dodanie náhradného predmetu 
plnenia rovnakej akosti alebo vrátiť kúpnu cenu. 

Čl. IX. 
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

9.1.  Pri porušení zmluvnej povinnosti predávajúceho dodať predmet zmluvy v dohodnutom čase a mieste je 
kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny 
nedodaného predmetu plnenia za každý aj začatý deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo 
oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo užívanie predmetu plnenia, alebo 
iných dokladov, ktoré je predávajúci povinný predložiť podľa tejto zmluvy. 

9.2.  Pre prípad omeškania predávajúceho s odstránením vady predmetu plnenia je kupujúci oprávnený uplatniť si 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu plnenia za každý aj začatý deň omeškania. 

9.3.  Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať predmet plnenia alebo doklady podľa 
zmluvy. 

9.4.  Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany 
na náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti porušením zmluvnej povinnosti, za ktorú je uplatňovaná 
zmluvná pokuta. 

9.5.  V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený uplatniť voči 
kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej kúpnej ceny za každý deň omeškania s 
úhradou faktúry s výnimkou prípadu, keď kupujúci nemá finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov 
pripísané na svojom bankovom účte od poskytovateľa finančných prostriedkov a to Agentúrou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy Európskej únie. Úrok 
z omeškania  je predávajúci oprávnený uplatniť, ak k úhrade finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov 
nedošlo z dôvodov ich pozdržania na bankovom účte kupujúceho.  

9.6.  Zmluvnú pokutu / úrok z omeškania zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane v lehote 
pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla povinnej zmluvnej strany. Kupujúci je 
oprávnený započítať si svoju pohľadávku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu voči predávajúcemu 
proti pohľadávke predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny. 

9.7.  Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so zásadou poctivého 
obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností. 

Čl. X. 
Ukončenie zmluvy 

10.1.  Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán. 

10.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo zmluvy nastáva: 

a)  na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, 

b)  odstúpením od zmluvy. 

10.3.  Od zmluvy môže predávajúci a kupujúci odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia zmluvy a nepodstatného 
porušenia zmluvy. 

Za podstatné porušenie sa na účely zmluvy považuje: 

a)  omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu plnenia oproti dohodnutému termín uplynie o viac ako 
(4) štyri kalendárne týždne bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc), 

b)  ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, 
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c)  predávajúci dodá kupujúcemu predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou, 

d)  kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní, 

e)  vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok predávajúceho, resp. zastavenie konkurzného 
konania pre nedostatok majetku, alebo vstup predávajúceho do likvidácie. 

10.4.  V prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť okamžite, len čo 
sa o takomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená 
od zmluvy odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej 
lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana 
oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. V tomto prípade sa porušenie bude považovať 
za nepodstatné porušenie zmluvy. 

10.5.  Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých 
nárokov voči druhej strane. 

10.6.  Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa 
zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

10.7.  Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany, adresovaným 
druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné dňom jeho doručenia. 
V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené 7 dní po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne 
na naposledy známu adresu zmluvnej strany. 

10.8.  Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, 
a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, 
mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za 
nesplnenie predmetu zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po 
uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa 
odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. 

10.9.  Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a nároku na 
zmluvnú pokutu. 

Čl. XI. 
Ochrana dôverných informácií 

11.1.  Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri 
plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s jej uzatvorením, ako aj o všetkých informáciách, ktoré majú charakter 
dôverných informácií alebo tvoria predmet obchodného tajomstva druhej zmluvnej strany alebo inej tretej 
osoby („dôverné informácie“). Zmluvné strany sa zaväzujú dôverné informácie používať výlučne na účely 
plnenia tejto zmluvy, prijať všetky potrebné kroky na ochranu a zabezpečenie dôverných informácií pred ich 
zverejnením alebo poskytnutím tretej osobe a nesprístupniť dôverné informácie žiadnej inej osobe. 

11.2.  Povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tohto článku zmluvy môže zmluvnú stranu zbaviť jedine súd alebo 
štatutárny orgán druhej zmluvnej strany formou predchádzajúceho písomného súhlasu. Povinnosť 
zachovávať mlčanlivosť sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácií v prípade, ak sa budú uplatňovať 
práva z tejto zmluvy súdnou cestou, alebo na orgánoch verejnej moci, alebo ak povinnosť poskytnutia 
informácií vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu. 

11.3.  Týmto záväzkom mlčanlivosti nie je dotknuté zverejnenie tejto zmluvy ako povinne zverejňovanej zmluvy. 

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok mlčanlivosti podľa tejto zmluvy ostane v platnosti aj po ukončení 
zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou a to minimálne 5 (päť) rokov od jej ukončenia. 

Čl. XII. 
Záverečné ustanovenia 
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12.1.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma  zmluvnými stranami  a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. 

12.2. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení 
nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne formou dodatku dohodnú na riešení, 
ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia. 

12.3.  Zmluvné strany sa dohodli, že ich zmluvný vzťah sa spravuje Obchodným zákonníkom v platnom znení. 

12.4.  Zmluvné strany berú na vedomie, že práva a povinnosti vzniknuté na základe tejto zmluvy prechádzajú v 
súlade s právnymi predpismi aj na ich prípadných právnych nástupcov. 

12.5.  Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou písomných očíslovaných 
dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise oprávnených zmluvných strán stanú neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy. 

12.6.  Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

12.7.  Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť 
predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, 
budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy medzi zmluvnými stranami budú 
riešené príslušnými slovenskými súdmi. 

12.8.  V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich 
konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených 
zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak 
povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti 
musela vynaložiť druhá zmluvná strana. 

12.9.  Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Každá zo 
zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania 
a to bezodkladne po tom, čo dôjde k takejto zmene. Pokiaľ sa z dôvodu oneskoreného alebo nevykonaného 
oznámenia o zmene miesta doručovania nepodarí včas a riadne doručiť písomnosť druhej zmluvnej strane, 
považuje sa deň neúspešného pokusu o opakované doručenie písomnosti za deň doručenia písomnosti 
druhej zmluvnej strane so všetkými právnymi dôsledkami pre dotknutú zmluvnú stranu. 

12.10. V prípade rozhodnutia predávajúceho o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaji podniku alebo jeho 
časti, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok predávajúceho, jeho vstupe do likvidácie, je 
tento povinný preukázateľne oznámiť kupujúcemu uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní 
odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce. 

12.11. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa 
svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, 
posledným dňom mesiaca. 
Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci 
pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť 
ho doručiť. 

12.12. Predávajúci podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou kupujúceho zverejniť túto 
zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, a to v zmysle zákona 
č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  
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a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1.1.2011. 

12.13. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, bola uzavretá po vzájomnom 
prerokovaní, je prejavom ich slobodnej vôle, je určitá a zrozumiteľná, zmluvné strany neboli uvedené do 
omylu, nebola uzavretá v tiesni a za nápadne nevhodných podmienok, porozumeli jej obsahu a právnym 
účinkom z nej vyplývajúcim a na znak s jej obsahom ju dobrovoľne a vlastnoručne podpísali. Podpisujúce 
osoby sú oprávnené podpísať túto zmluvu. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých 
následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a nie sú im známe 
okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za 
škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia. 

12.14. Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní posledným oprávneným zástupcom 
zmluvnej strany dostane kupujúci štyri vyhotovenia a predávajúci dve vyhotovenia. 

12.15. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Technická špecifikácia predmetu zmluvy. 

Príloha č. 2: Cenová špecifikácia predmetu zmluvy 

Príloha č. 3: Výpis z Obchodného registra. 

 

V Bratislave, dňa  ..................    V ......................., dňa ............... 

Odtlačok pečiatky kupujúceho    Odtlačok pečiatky predávajúceho 

 

Za kupujúceho:      Za predávajúceho: 

 

 

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

 Dr.h.c .prof. Ing. Rudolf sivák, PhD. (vypísať meno, priezvisko 

 rektor  EU v Bratislave  a funkciu oprávnenej osoby)
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