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Časť I. Všeobecné informácie 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa  
Tento dokument ustanovuje postup verejného obstarávania, ktoré použije Cover 3S 
spoločnosť s ručením obmedzeným., ako verejný obstarávateľ na dodanie tovaru: „Inovácia 
spoločnosti Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným.“ 
 

 
Verejný obstarávateľ sa pri ich vypracovaní riadil ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 
1.1 Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 

Organizácia: 
Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným 
 

Zodpovedná osoba: 
Vladimír Sommer, Jaroslav Špaňko, Ing. Jozef 
Sommer 
 

Adresa: 
Kamanová 254 

Poštové smerové číslo: 
956 12 

Mesto/obec: 
Kamanová 

Krajina: 
Slovenská republika 

Telefón: 

+421 38 537 26 11 

Fax: 
 

Elektronická pošta (email): 
vlado@cover3s.sk  

Internetová adresa (URL): 
www.cover3s.sk  

IČO:  
34 121 641 
 

DIČ:  
2020420480 
 

Bankové spojenie: 
Tatra Banka, a.s. 

Číslo účtu:  

SK32 1100 0000 0026 2883 0199 
 
 

1.2 Typ verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z.  o verejnom 
obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
1.3 Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1356/N 

 
2. Predmet zákazky 
2.1 Dodanie tovaru: „Inovácia spoločnosti Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným.“ 
Predmetom tejto zákazky bude dodanie tovaru – Kartonážnej linky. Technické parametre 
technológií sú špecifikované v samostatnej časti „C – Opis predmetu zákazky“ 
 

2.2 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť „C.- Opis predmetu 
zákazky“. 
2.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
 
CPV kódy - Hlavný slovník: 4299 0000 – 2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia  
             
 

3. Komplexnosť dodania predmetu zákazky  
Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

 
4. Zdroj finančných prostriedkov 
4.1 Dodanie zákazky  bude financované z fondov EÚ. 

mailto:vlado@cover3s.sk
http://www.cover3s.sk/
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Cena bude uvedená v EUR v zložení: cena v EUR bez DPH, DPH a cena za dodanie tovaru 
v EUR vrátane DPH. 
 

5. Typ zmluvy 
5.1 Výsledkom zadávania nadlimitnej zákazky bude uzavretie Zmluvy na dodanie zariadenia. 
Predmetom tejto zmluvy bude dodanie tovaru – Kartonážnej linky. 
 
5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok tvorí samostatnú časť „D. Spôsob určenia 
ceny“ a časť  „E. Zmluva na dodanie predmetu zákazky“. 
 

6. Miesto a termín dodania zákazky: 
6.1  Miesto dodania zákazky – Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným, Kamanová 254, 
956 12 Kamanová 
 
6.2 Požadovaný (predpokladaný) termín dodania: 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy na dodanie zariadenia. 
 

7. Oprávnený uchádzač 
7.1 Uchádzačom v tomto postupe zadávania verejnej súťaže je fyzická osoba, právnická 
osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá dodáva tovar a predložila ponuku. 
 
7.2 Uchádzačom nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny 
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku predloženú 
uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 
 

8. Variantné riešenie 
8.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 
8.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.  
 

9. Platnosť ponuky 
9.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, t.j. do 31.12.2014. 
 

10. Náklady na ponuku 
10.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa. 

 

11. Podmienky súťaže 
11.1 V prípade, že v tomto postupe nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna 
ponuka nesplní podmienky a požiadavky stanovené verejným obstarávateľom na predmet 
zákazky, tento bude postupovať pri výbere úspešného uchádzača podľa § 98. 
11.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania 
– nadlimitnú zákazku v prípade ak :  

 návrh ceny úspešného uchádzača presiahne stanovený finančný limit pre nadlimitnú 
zákazku § 4 ods. 2 zákona č.25/2006 Z.z. 

 
 

Časť II. Dorozumievanie a vysvetľovanie 
 

12. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi 
12.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude 
uskutočňovať v slovenskom jazyku a v písomnej forme. Ak sa informácia poskytne 
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prostredníctvom faxu alebo e-mailu, je potrebné ju poskytnúť aj prostredníctvom pošty 
najneskôr do troch kalendárnych dní odo dňa poskytnutia elektronicky alebo faxom. 
V opačnom prípade platí, že informácia nebola poskytnutá. 
 
12.2 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a 
informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. 
 

13. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 
13.1 V prípade potreby objasniť súťažné podklady, alebo výzvu na predloženie ponuky, môže 
ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese: 
TENDER & Development, s.r.o., Škultétyho 1, 831 04 Bratislava   
Kontaktná osoba: JUDr. Andrea Korcová, 0911 707 102 
e-mail: korcova@tenderdevelopment.sk  
 
13.2 Za včas doručenú žiadosť záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje 
žiadosť doručená v písomnej , alebo faxovej forme do  12.09.2014 do 9,00 hod. 
Súčasne je možné poslať žiadosť záujemcu o vysvetlenie SP aj elektronicky. 
 
13.3 Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov zo strany ktoréhokoľvek 
záujemcu verejný obstarávateľ oznámi všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné  
podklady, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 
 

14. Prehliadka miesta dodania zákazky: 
Prehliadka miesta dodania zákazky sa nevyžaduje.  
 
 

Časť III. Príprava ponuky 
 

15. Jazyk ponuky 
15.1 Celá ponuka, tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 
jazyku. 
 
15.2 Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom 
mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne 
úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade 
zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci preklad 
v slovenskom jazyku. 

 
16. Predloženie ponuky 
16.1 Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme osobne alebo poštovou zásielkou na 
adresu uvedenú v bode 23.1 v lehote podľa bodu 23.2. 
 
16.2 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, pre 
dodržanie lehoty na predkladanie ponúk je rozhodujúci termín doručenia verejnému 
obstarávateľovi.  
 

17. Obsah ponuky 
17.1.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: osobitne oddelenú  a uzavretú časť 
týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom ,,Kritéria“ 
a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky označenú slovom ,,Ostatné“. 
 
Ponuka v časti ,,Ostatné musí obsahovať“: 
17.1.2 Obsah ponuky s uvedením zoznamu predložených dokladov a dokumentov, 
s uvedením náležitostí podľa bodu 17.2.  
17.1.3 Vyhlásenie uchádzača s uvedením náležitostí podľa bodu 17.2  

mailto:korcova@tenderdevelopment.sk
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-  a) o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke,  
- b) že uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami určenými verejným obstarávateľom  v 

 súťažných podkladoch a v plnom rozsahu akceptuje Zmluvu na dodanie zariadenia 
uvedenú v súťažných podkladoch v časti „E. Zmluva na dodanie predmetu zákazky“ .  

- c) že je schopný dodať tovary v súlade s návrhom Zmluvy na dodanie zariadenia. 
17.1.4 Doklady a dokumenty podľa časti „F. Podmienky účasti uchádzačov“.  
17.1.5 Identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto 
jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho/štatutárnych zástupcu/zástupcov 
uchádzača, IČO, DIČ, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), 
číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová adresa, 
s uvedením náležitostí podľa bodu 17.2 
17.2. Všetky  dokumenty uvedené v ponuke uchádzača musia byť predložené s aktuálnym 
dátumom predloženia ponuky, s uvedením mena štatutárneho zástupcu uchádzača/ 
štatutárnych zástupcov uchádzača, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača/ 
štatutárnymi zástupcami uchádzača a pečiatkou spoločnosti uchádzača, pokiaľ nie je uvedené 
inak.  
17.3 Ponuka musí byť pevne zviazaná tak, aby nebola rozoberateľná, aby nedošlo 
k neoprávnenej manipulácii s jednotlivými listami ponuky. 
 
Ponuka v časti ,,Kritériá musí obsahovať“: 
17.4.1 Vyhlásenie uchádzača o údajoch, ktoré sú spravidla zverejnené na otváraní obálok 
s ponukami v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v jednom origináli 
s uvedením náležitostí podľa bodu 17.2. - uchádzač vyhlásenie spracuje podľa vzorovej 
prílohy, ktorá je uvedená v časti „H“ – týchto súťažných podkladov. 
V prípade skupiny dodávateľov „Vyhlásenie uchádzača o údajoch“ bude obsahovať obchodné 
mená všetkých členov skupiny tak, aby ich bolo možné na otváraní ponúk  zverejniť. 
Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, je takýto uchádzač povinný predložiť  splnomocnenie 
všetkých členov skupiny  na jedného oprávneného zástupcu skupiny, ktorý bude oprávnený 
konať v mene ostatných členov skupiny v tejto súťaži (nadlimitnej zákazke) na zadanie  
zákazky, ktorá je jej predmetom. Podpisy členov na splnomocnení musia byť úradne overené.  
 
17.4.2 Nacenenie štruktúrovaného rozpočtu – Príloha č. 2 Zmluvy na dodanie zariadenia  
uchádzač spracuje podľa časti „D. Spôsob určenia ceny“  v jednom origináli, s uvedením 
náležitostí podľa bodu 17.2.  
 
17.4.3 Uchádzač predkladá aj kompletnú Zmluvu na dodanie zariadenia podpísanú 
štatutárnym zástupcom uchádzača, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj Príloha č.1 – 
Technická špecifikácia a Príloha č. 2 - Nacenený štruktúrovaný rozpočet, s uvedením 
náležitostí podľa bodu 17.2.   
 
17.4.4  Ponuka musí byť pevne zviazaná tak, aby nebola rozoberateľná,  aby nedošlo 
k neoprávnenej manipulácii s jednotlivými listami ponuky. 

17.4.5 Uchádzač predloží jeden rovnopis svojej ponuky v slovenskom jazyku, ktorý 
bude mať platnosť originálu a 1x celú ponuku na CD/DVD nosiči naskenovanú vo 
formáte pdf. s ošetrením osobných údajov, ktoré podliehajú zákonu č. 122/2013 Z.z. 
o ochrane osobných. 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v elektronickej podobe (na CD/DVD 
nosiči), z dôvodu predkladania dokumentácie z verejného obstarávania Úradu pre verejné 
obstarávanie v zmysle § 9 ods.8 písm. a) zákona o VO.  
 
17.4.6  Uchádzač v ponuke časti „Kritéria“ uvedie kontaktnú osobu spolu s e-mailovou 
adresou a telefónnym číslom, ktorá bude zodpovedná za aukciu zo strany uchádzača, a ktorej 
budú zaslané všetky prístupové heslá vrátane výzvy na účasť v elektronickej aukcii.  
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18. Vyhotovenie ponuky 
18.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo  tlačiarňou 
počítača. Všetky strany ponuky uchádzač očísluje. Akékoľvek vsuvky medzi riadky, vymazania 
alebo prepísania budú parafované štatutárnym zástupcom uchádzača.  
 
18.2 Doklady a dokumenty tvoriace náležitosti ponuky požadované v týchto súťažných 
podkladoch musia byť v ponuke predložené ako originály, alebo úradne osvedčené kópie 
týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak. 
 
18.3 Ponuka musí byť zviazaná a všetky popísané strany očíslované v zostupnom poradí 
 
18.4 Požadované doklady, dokumenty a iné písomnosti alebo informácie musia byť uvedené 
v obsahu ponuky. 
 
Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2014 
 

19. Viazanosť ponuky – zábezpeka 
19.1 Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.  
 

20. Cena ponuky  
20.1 Cena v ponuke bude spracovaná podľa časti „D. Spôsob určenia ceny“ týchto súťažných 
podkladov.  
 

21. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
21.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do 
uplynutia lehoty podľa bodu 23.2. 
 
21.2 Doplnenie a zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej ponuky na základe 
písomnej žiadosti uchádzača zaslanej alebo doručenej osobne uchádzačom alebo 
splnomocnenou osobou uchádzača na adrese uvedenej v bode 23.1 a doručením novej 
ponuky v lehote podľa bodu 23.2. 
 
 

Časť IV. Predkladanie ponuky 
 
22. Označenie ponuky 
22.1 Uchádzač vloží ponuku skladajúcu sa z 2 častí -  1 časti ,,Ostatné“ a 2 časti ,,Kritériá“  do 
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.  
22.2 Vonkajší obal musí obsahovať nasledovné údaje:  

22.2.1 obchodné meno a adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 23.1 
22.2.2 obchodné meno a adresu uchádzača 
22.2.3 označenie „Súťaž - neotvárať“ 
22.2.4 označenie heslom súťaže: „Inovácia spoločnosti Cover 3S spoločnosť 
s ručením obmedzeným.“. 
 

23. Miesto a termín predkladania ponúk 
23.1.Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: 
TENDER & Development, s.r.o.,  Škultétyho 1, 831 04  Bratislava, v prípade osobného 
doručenia uchádzači odovzdajú ponuku na rovnakej adrese, 2. poschodie, č. dverí 218, 
kontaktná osoba JUDr. Andrea Korcová 
 
23.2 Lehota na predkladanie ponúk: 24.09.2014 do 09,00 hod. 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty uvedenej v bode 23.2 bude vrátená uchádzačovi 
neotvorená. 



 10 

. 

Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk 
 

24. Otváranie ponúk  
24.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 24.09.2014 o 11.00 hod na adrese: 
TENDER & Development, s.r.o., Škultétyho 1, 831 04 Bratislava   
 
24.2. Otváranie ponúk časť ,,Ostatné“ 
24.2.1 Otváranie ponúk vykoná verejný obstarávateľ tak, že najskôr overí neporušenosť 
ponuky a následne otvorí časť ponuky označenú ako ,,Ostatné“.  Každú otvorenú časť 
ponuky, označenú ako ,,Ostatné“ verejný obstarávateľ označí poradovým číslom v tom poradí, 
v akom bola predložená. Po otvorení tejto časti ponuky verejný obstarávateľ vykoná kontrolu 
požadovaných dokumentov v zmysle bodu 17 a potrebné úkony podľa zákona č. 25/2006 Z.z. 
 
24.2.2. Uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk (bod 23.2) sa na 
otváraní častí ponúk ,,Ostatné“ účasť neumožňuje.   
 
24.3. Otváranie ponúk časť ,,Kritériá“ 
24.3.1 Otváranie ponúk časť ,,Kritériá“  vykoná verejný obstarávateľ len vo vzťahu k ponukám, 
ktoré neboli vylúčené po otváraní časti ponúk ,,Ostatné“, v zmysle bodu 24.2. a to na mieste 
a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Medzi odoslaním 
oznámenia a otváraním časti ponúk ,,kritériá“ verejný obstarávateľ zachová lehotu minimálne 
5 pracovných dní podľa § 41 ods. 3 ZoVO. 
 
24.3.2 V zmysle § 43 ods. 3 ZoVO pri elektronickej aukcii je otváranie ponúk podľa § 41 
neverejné, údaje podľa § 41 ods. 3 komisia nezverejňuje a zápisnica podľa § 41 ods. 5 sa 
uchádzačom neodosiela.  
 

25. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 
25.1 Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania 
ponúk a odporúčaní do prijatia zmluvy sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a 
zodpovedné osoby nesmú zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným 
osobám. 
25.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú v žiadnom prípade 
zverejnené okrem tých, ktoré sa obvykle zverejňujú podľa § 41 ods. 3 a podľa § 9 ods. 7 
zákona o verejnom obstarávaní. 
 

26. Splnenie podmienok účasti uchádzačov 
26.1 V prvej etape vyhodnocovacieho procesu pri otváraní ponúk – časť ,,Ostatné“  komisia na 
vyhodnotenie ponúk posudzuje splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom 
obstarávaní, pričom postupuje v súlade s § 41 ods.1 zák. č. 25/2006 Z.z.. Hodnotenie splnenia 
podmienok účasti uchádzačov bude založené na splnení podmienok uvedených v  Oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania a v časti „F“ týchto súťažných podkladov. 
 

26.2 Všetky doklady požadované  s bodom 26.1 musia byť súčasťou ponuky. 
 

26.3  Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov vyžadovaných v Oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania a v časti „F“ týchto súťažných podkladov, bude zo  súťaže 
vylúčený. 
 

26.4  Ak do súťaže predloží ponuku skupina dodávateľov, podmienky účasti podľa § 26 ods. 
1) písm. f)  zák. č.25/2006 Z. z. musí splniť každý člen skupiny samostatne a podmienky podľa 
§§27-29 musí skupina splniť spoločne. 
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27. Preskúmanie ponúk  
27.1. Skôr ako komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpi k vyhodnoteniu ponúk, časť Kritériá“ 
preskúma ešte v časti ostatné, či všetky ponuky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa a 
rozhodne, či ponuka: 
27.1.1 obsahuje všetky náležitosti určené v bode 17 súťažných podkladov,  
27.1.2 zodpovedá pokynom a požiadavkám uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. 
 

27.2 Skutočne zodpovedajúcou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a 
špecifikáciám uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto 
súťažných podkladoch a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 
v rozpore s uvedenými dokumentami. Ponuky, ktoré nebudú spĺňať tieto požiadavky, budú zo  
súťaže vylúčené.  
 

27.3 Každý uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu 
vylúčenia. 
 

28. Vysvetľovanie ponúk 
28.1 Komisia môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať 
ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. 
 

29. Mena  
29.1 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov budú uvedené v eurách. 
 

30. Kritériá na hodnotenie ponúk  
30.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková najnižšia cena za dodanie tovaru 
horeuvedeného predmetu zákazky.  

 
31. Vyhodnotenie ponúk 
31.1 Komisia zaradí do vyhodnotenia iba ponuky tých uchádzačov, ktorí splnili podmienky 
účasti a ich ponuky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené 
v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.  

31.2 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené z verejného obstarávania, budú komisiou 
vyhodnotené podľa kritérií na hodnotenie ponúk určených v Oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. 
31.3 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie jeho ponuky s uvedením 
dôvodu. 
 

32. Elektronická aukcia 

32.1 Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 43 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov na predloženie nových cien upravených smerom nadol. Nové poradie uchádzačov 
sa v elektronickej aukcii zostaví automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po 
úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk, ktoré boli uchádzačom predložené na celý predmet 
zákazky. V súlade so zákonom, elektronická aukcia sa nezačne skôr ako dva pracovné dni 
odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.  

32.2 Predmetom elektronickej aukcie je určené kritérium pre vyhodnotenie ponúk, a to 
najnižšia cena za celý predmet zákazky. Uchádzači budú v elektronickej aukcii zadávať 
ceny s DPH . 

32.3 Uchádzači budú môcť v elektronickej aukcii upravovať ceny smerom nadol podľa 
pravidiel aukcie v stanovených položkách. Pre účely automatického zostavenia poradia ponúk 
v elektronickej aukcii budú ceny jednotlivých položiek automaticky sčítané do celkovej ceny. 
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32.4  Zoznam položiek v elektronickej aukcii vychádza z opisu predmetu zákazky, ktorý je 
uvedený v súťažných podkladoch a pre predkladanie nových hodnôt v elektronickej aukcii je 
nasledovný: 

1. Celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH 

32.5 V priebehu konania elektronickej aukcie bude umožnené všetkým zúčastneným 
uchádzačom upravovať ceny v stanovených položkách smerom nadol v ľubovoľnom počte 
krokov. Obmedzenie zmeny jedného kroku je nastavené nasledovne: 

Pol. č.1:  minimálny vyžadovaný rozdiel v jednom kroku je 100,-EUR, maximálny povolený 
rozdiel v jednom kroku je 5.000,-EUR. 

32.6 V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom oznamované dostatočné informácie, 
ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Údaje o relatívnom 
umiestnení ponúk uchádzačov budú zobrazené od začiatku aukcie. Oznamované budú: 
aktuálna najnižšia celková cena za celý predmet zákazky (Najlepšia ponuka) a aktuálna 
celková cena za celý predmet zákazky uvedeného uchádzača (Vaša ponuka). Oznamované 
budú aj údaje o začiatku a ukončení elektronickej aukcie a údaje o okamžitom čase, ktorý 
zostáva do skončenia e-aukcie podľa serverového času.  

32.7 Elektronická aukcia bude mať jedno súťažné kolo v dĺžke 60 minút (slovom: 
šesťdesiat minút), pričom pre všetkých účastníkov aukcie je záväzný serverový čas. 

32.8  Predlžovanie elektronickej aukcie bude nastavené údajom „Neaktivita v min.“, t.j.  
časový limit, ktorý bude nastavený na 2 minúty. Táto neaktivita sa začne odpočítavať 2 
minúty pred zadaným koncom aukcie. Údaj „Neaktivita v min.“ predstavuje lehotu od 
zaevidovania poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie. 

32.9 Ak počas časového limitu „Neaktivita v min.“ dôjde u ktoréhokoľvek z uchádzačov  
k zaevidovaniu nižšej ponuky od jeho poslednej ponuky, bude od času zaevidovania tejto 
skutočnosti aukcia predĺžená o 2 minúty. Ak v priebehu lehoty predĺženia dôjde 
u ktoréhokoľvek z uchádzačov opäť k zaevidovaniu nižšej ponuky od jeho poslednej, opäť sa 
aukcia predĺži od času zaevidovania tejto skutočnosti o stanovený počet minút. Ak počas 
lehoty predĺženia nedôjde u žiadneho z uchádzačov k zaevidovaniu novej ponuky od jeho 
poslednej, aukcia bude automaticky ukončená.  

32.10  Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú do elektronickej aukcie pozvaní 
uchádzači, ktorých ponuky neboli vylúčené. 

32.11 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ zadá do aukčného 
prostredia vstupné ceny uchádzačov, tak ako boli uvedené v ich úvodných ponukách.  

32.12 Elektronická aukcia bude realizovaná certifikovaným systémom na uskutočnenie 
elektronickej aukcie „AukciaAs“ na portáli www.aukciaas.sk. Kontaktná e-mailová adresa 
administrátora  je: vo@lacon.sk, telefón: 02/5464 1601.   

32.13  Uchádzači sa budú elektronickej aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej 
adresy, ktorú musia uviesť vo svojej ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú 
komunikáciu v elektronickej aukcii. Na túto e-mailovú adresu im bude elektronickými 
prostriedkami poslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii. V prípade zmeny kontaktných 
údajov uvedenej osoby je potrebné príslušnú zmenu dať verejnému obstarávateľovi na 
vedomie najneskôr dva pracovné dni pred začatím elektronickej aukcie. 

32.14  Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené najmä informácie týkajúce sa 
individuálneho pripojenia uchádzača k používanému elektronickému zariadeniu. Súčasťou 
výzvy na účasť je priložený „pdf“ dokument, ktorý obsahuje prihlasovacie meno a heslo 
a odkaz na internetovú adresu elektronickej aukcie. Kliknutím na túto internetovú adresu sa 
otvorí prihlasovacie okno do elektronickej aukcie. Ak sa uchádzač prihlási do elektronickej 
aukcie pred jej začiatkom, zobrazí sa len obrazovka s odpočítavaním času, ktorý zostáva do 
začiatku elektronickej aukcie.  

http://www.aukciaas.sk/
mailto:vo@lacon.sk


 13 

32.15  Súčasťou výzvy na účasť v elektronickej aukcii budú aj údaje o dátume a čase začatia 
elektronickej aukcie, o spôsobe skončenia elektronickej aukcie, t.j. o predlžovaní elektronickej 
aukcie, a tiež upozornenie na pravidlá elektronickej aukcie a na podmienky technického 
pripojenia. 

32.16 Pokyny a pravidlá pre použitie aukcie, ktorými sa riadi priebeh elektronickej aukcie sú 
uložené na adrese: http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title Je potrebné, aby si zúčastnení 
uchádzači podrobne preštudovali pravidlá elektronickej aukcie, prípadne sa oboznámili 
s priebehom aukcie aj prostredníctvom inštruktážneho videa umiestneného na uvedenej 
adrese.  

32.17  Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia 
technického pripojenia sú uvedené v pokynoch a pravidlách pre použitie aukcie a tiež 
samostatne na adrese http://www.aukciaas.sk/ponuka.html#techpodm Zúčastneným 
uchádzačom odporúčame  skontrolovať pred začiatkom aukcie, či ich použité  technické 
zariadenia a pripojenia spĺňajú požadované technické podmienky: 

- počítač s operačným systémom Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, 

- rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600, 

- pripojenie na internet, 

- internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox  ver.3.x, 
Opera 10.x, Chrome 7.x a vyššie, 

- internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie 
 komunikácie so serverom, 

- povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies, 

- nainštalovaný Adobe Reader X. a vyššia verzia pre prácu s dokumentami. 

 

32.18   Za prípadné technické problémy na strane uchádzača počas elektronickej aukcie 
nenesie zodpovednosť verejný obstarávateľ. 

32.19 V prípade nemožnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. dokázateľného 
plošného výpadku siete internet, alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si verejný 
obstarávateľ vyhradzuje právo po pôvodne plánovanej aukcii túto zopakovať pri rovnakom 
nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel. O dôvodoch takéhoto ukončenia aukcie bude 
okamžite administrátor informovať všetkých uchádzačov 

Úspešným uchádzačom sa stáva ten uchádzač, ktorý ponúkol v elektronickej aukcii 
celkovú najnižšiu cenu v € vrátane DPH. 

Časť VI. Uzavretie zmluvy 
 
33. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
33.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude doručené oznámenie 
o výsledku vyhodnotenia ponúk.  
 
33.2 Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuku obstarávateľ prijíma. 
Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. V tomto oznámení verejný obstarávateľ 
uvedie dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. 
 
 

34. Uzavretie zmluvy 
34.1 Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie Zmluvy na dodanie 
zariadenia. Zmluva na dodanie zariadenia musí zohľadniť všetky zmluvné podmienky 
stanovené verejným obstarávateľom v časti „E. Zmluva na dodanie predmetu zákazky“ týchto 
súťažných podkladov, ktoré sú v súlade s časťou „C“ a  „D“.   
 

http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title
http://www.aukciaas.sk/ponuka.html#techpodm
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34.2 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. 
Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
v platnom znení, s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania so súťažnými podkladmi 
a ponukou predloženou úspešným  uchádzačom.  
 
 

Časť VII. Lehota viazanosti ponúk 
 

35. Lehota viazanosti ponúk  
Lehota viazanosti ponúk uplynie  31.12.2014.  Do tejto lehoty sú uchádzači viazaní svojou 
ponukou. 
 
Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 23.1 a predložené v lehote na predkladanie 
ponúk podľa bodu 23.2 sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti 
ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie zadávania verejnej 
súťaže. 
 
Ponuky uchádzačov ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 
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Verejný obstarávateľ:  
Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným 
Predmet zákazky:  
„Inovácia spoločnosti Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  
Zábezpeka 

 
 
 
 
 
 

Zábezpeka na viazanosť ponuky sa nevyžaduje. 
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Verejný obstarávateľ:  
Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným 
Predmet zákazky:  
„Inovácia spoločnosti Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.  
Opis predmetu zákazky  
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Časť I. Predmet zákazky 

 
 

1. Predmet zákazky   
 „Inovácia spoločnosti Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným.“ 
 
Predmetom zákazky je dodanie tovaru – Kartonážnej linky 
 
 

Technická špecifikácia : 

 

1. LOGICKÝ CELOK:  Kartonážna linka  

 
Technické požiadavky: 
- Rozmer hárku: max. 1600 x 3600 mm 
- Rozmer hárku: min. 450 x 600 mm 
- Rozmer so Skip feed: max. 2000 x 3600 mm 
- Rozmer potlače: max. 1600 x 3560 mm 
- Vzdialenosť slotrových nožov – nože štandardné: min. 130x130x130x130 mm 
- Vzdialenosť slotrových nožov – nože reversné: min. 230x65x230x65 mm 
- Výkon: max. 180 hárok/min 
 
Ostatné požiadavky: 
- Automatický podávač s čelným prisávaním 
- 2 flexotlačová jednotka 
- sloter 

 
 

Príloha: Nenacenený štruktúrovaný rozpočet 
 
 
 

P.č. Názov položky 
Merná 

jednotka 
Množstvo 

Jednotková 
cena 

Celkom 
v Eur bez 

DPH 
Výška DPH 

Celkom 
v EUR s DPH 

 

1. 
Kartonážna linka 

 
ks 

     

Súčet 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 
Verejný obstarávateľ:  
Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným 
Predmet zákazky:  
„Inovácia spoločnosti Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. 
Spôsob určenia ceny  
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1. Uchádzačom navrhované zmluvné ceny za požadovaný predmet zákazky budú vyjadrené 
v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta a stanovené podľa § 3 zákona NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. Zmluvné ceny nesmú byť 
viazané na inú menu alebo parameter. Ceny sú konečné. 
 
2. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
 sadzba DPH a výška DPH, 
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH v EUR, zaokrúhlenou na 2 

desatinné miesta 
 

3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhované ceny, ktorých  súčasťou je aj DPH. 
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
 
4. Navrhovaná cena predmetu zákazky,  uvedeného v časti „C. Opis predmetu zákazky“  bude 
predložená v ponuke uchádzača ako „Nacenený štruktúrovaný rozpočet“ v členení podľa bodu 
2. tejto časti súťažných podkladov.  
V cene uvedenej v kalkulácii budú zarátané všetky náklady spojené s poskytovaním predmetu 
zákazky.   
 
5. Nacenený štruktúrovaný rozpočet, je prílohou č.2 Zmluvy na dodanie zariadenia. 
 
6.„Celkovú cenu predmetu zákazky vrátane DPH “  uchádzač uvedie  vo svojom „ Vyhlásení “ 
podľa časti „H“ týchto súťažných podkladov.  
  
7. Do jednotkovej ceny materiálu žiadame zakalkulovať aj cenu dopravy na miesto dodania. 
 



 20 

Verejný obstarávateľ:  
Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným 
Predmet zákazky:  
„Inovácia spoločnosti Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. 
Zmluva na dodanie predmetu zákazky 
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Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:   
 
Uchádzač vo svojej ponuke predkladá aj Zmluvu na dodanie zariadenia. 

Verejný obstarávateľ vyžaduje akceptovať Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, 
ktoré vychádzajú z podmienok určených verejným obstarávateľom v častiach „C“ a „D“ týchto 
súťažných podkladov a sú v tejto časti  formulované ako „Zmluva na dodanie zariadenia.“ 

 
Výsledkom vyhlásenej súťaže – nadlimitnej zákazky  bude Zmluva na dodanie zariadenia, 
uzavretá s úspešným uchádzačom podľa  § 3 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 269 ods. 2  a nasl. 
Obchodného zákonníka na dobu určitú. Zmluva na dodanie zariadenia predložená úspešným 
uchádzačom musí obsahovať minimálne požiadavky a podmienky verejného obstarávateľa 
uvedené v tejto časti súťažných podkladov.  
 
Verejný obstarávateľ požaduje aby uchádzači predložili ako: 

 Prílohu č.2 Nacenený štruktúrovaný rozpočet ku Zmluve na dodanie zariadenia 
(Nacenenie ceny tovaru) 

 
Úspešný uchádzač nemôže meniť minimálne požiadavky verejného obstarávateľa, uvedené 
v týchto súťažných podkladoch  ani v Zmluve na dodanie zariadenia. Prípadné ďalšie doplnenia 
do Zmluvy zo strany úspešného uchádzača budú predmetom spoločného rokovania. 
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Zmluva na dodanie zariadenia 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 s použitím ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov medzi zmluvnými stranami: 

 
1. Kupujúci:   Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným 
Sídlo:      Kamanová 254, 956 01 Kamanová 
Zastúpený:    Vladimír Sommer, konateľ 
       Jaroslav Špaňko, konateľ 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 
číslo: 1356/N 

IČO:      34 121 641 
IČ DPH:     SK2020420490 
DIČ:      2020420490  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:    SK32 1100 0000 0026 2883 0199 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
a 
 
2. Predávajúci 
Sídlo:  
Zastúpená:  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Oddiel:     , vložka  
IČO:  
IČ DPH:  
DIČ:  
Bankové spojenie   
Číslo účtu:  
(ďalej len „predávajúci“) 
 
 

PREAMBULA 
 

Dodávateľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy tvoria súčasť 
projektu „25110121156“, kód ITMS projektu: , (ďalej len „Projekt“). 
 
Dodávateľ ďalej berie na vedomie, že plnenia poskytované zo strany dodávateľa podľa tejto 
zmluvy budú financované z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, štátneho rozpočtu 
a vlastných zdrojov objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto 
zmluvy zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si 
požadovanú súčinnosť pri realizácii projektu.  
 
 

Článok I. 
PREDMET ZMLUVY 

 
1.      Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu zariadenie riadne 

a včas v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a previesť na kupujúceho 
vlastnícke právo k zariadeniu. 

 
2.      Zmluvné strany sa dohodli, že zariadením sa rozumie  

2.1 dodávka zariadenia: 
 
(zariadenie uvedené v bode 2.1 ďalej len „zariadenie“).  
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3.      Predávajúci sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať kupujúcemu 

a previesť na neho vlastnícke právo k predmetu plnenia: Kartonážnej linky vrátane  
príslušenstva a súvisiacich služieb: 
3.1 dodania zariadenia do miesta plnenia; 
3.2 inštalácie a konfigurácie zariadenia; 
3.3 prípravy a realizácie akceptačného testovania; 
3.4 nasadenia zariadenia do skúšobnej prevádzky; 
3.5 zaškolenia zamestnancov kupujúceho na jeho obsluhu;  
3.6 dodania kompletnej projektovej, technickej, prevádzkovej, aplikačnej, 

konfiguračnej, inštalačnej, používateľskej a školiacej dokumentácie; 
3.7 udelenia licenčných práv k dodaným softvérom; 
3.8 odovzdania predmetu plnenia bez vád;  
3.9 poskytnutia záruky na dodané zariadenie.  

 
Dodané zariadenia musia spĺňať všetky funkčnosti, technické vlastnosti a kvalitu 
špecifikovanú v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 
4.      Kupujúci sa zaväzuje riadne dodaný predmet plnenia prevziať a zaplatiť predávajúcemu 

cenu podľa čl. V. tejto zmluvy. 
 

Článok II. 
POJMY A DEFINÍCIE 

 
1.     Termín plnenia znamená dátum, kedy bude predmet plnenia podľa tejto zmluvy 

pripravený, po ukončení akceptačného konania, na odovzdanie kupujúcemu. 
 

2.      Akceptačné konanie znamená posúdenie predmetu plnenia zo strany kupujúceho z 
hľadiska kvality. Výsledkom akceptačného konania je akceptačný protokol, ktorý 
potvrdzuje kupujúci a predávajúci. V akceptačnom protokole je uvedený hlavne predmet 
akceptácie, jeho popis, zhodnotenie, výhrady, otvorené otázky a termíny odstránenia 
výhrad. 
 

3.      Preberacie konanie znamená posúdenie dodaného predmetu plnenia podľa tejto zmluvy 
zo strany kupujúceho najmä po kvantitatívnej stránke. Výsledkom preberacieho konania 
je preberací protokol, ktorý slúži k prevzatiu predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a je 
súčasťou faktúry. 
 

4.      Akceptačné testy znamenajú testy zariadení alebo jeho časti pred odovzdaním zariadení 
v mieste plnenia za účelom zistenia, či dielo zodpovedá podmienkam tejto zmluvy. 
 

5.      Harmonogram plnenia predmetu plnenia znamená podrobný časový rozpis aktivít 
predávajúceho v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 
 

6.      Softvérom sa pre účely tejto zmluvy rozumejú softvérové produkty potrebné na riadne 
užívanie zariadení. 
 

7.      Vada pre účely tejto zmluvy znamená dodanie predmetu plnenia odchylne od 
požiadaviek kupujúceho, špecifikovaných v tejto zmluve, jej prílohách a dokumentoch 
tvoriacich súčasť tejto zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za bezchybné vykonávanie 
predmetu plnenia, ku ktorému sa touto zmluvou zaviazal, ako aj za to, že plnenie 
predmetu zmluvy bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a 
technickými normami a bude vykazovať tieto vlastnosti počas dohodnutej záručnej doby. 
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Článok III. 

MIESTO PLNENIA ZMLUVY 
 
1.      Miestom plnenia tejto zmluvy sú prevádzkové priestory kupujúceho – Kamanová 254, 

949 01 Kamanova. 
Článok IV. 

TERMÍN PLNENIA ZMLUVY 
 
1.      Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia v zmysle čl. I.. Dodanie predmetu plnenia 

podľa tejto zmluvy  v celom rozsahu bez vád je predávajúci povinný ukončiť do 9 
mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. 
 

 
 

Článok V. 
CENA 

 
1.      Zmluvná cena bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/196/96 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe 
výsledkov elektronickej aukcie verejného obstarávania, a to ako cena maximálna pre 
celý predmet plnenia zmluvy, v celkovej výške:  
cena bez DPH .................................... EUR 
% sadzba DPH 
výška DPH ......................................... EUR  
 
cena celkom vrátane DPH ................................. EUR  
 
cena celkom vrátane DPH slovom: .................................................................................... 
(doplní kupujúci na základe výsledku elektronickej aukcie) 

 
 

2.      Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade dvoch neúspešných akceptačných testov, má 
kupujúci právo pri každom ďalšom akceptačnom testovaní uplatniť si u predávajúceho 
zľavu z celkovej ceny predmetu plnenia. Celková výška zľavy z ceny sa vypočíta ako 
súčin vynaložených človeko dní na akceptačné testovanie na strane kupujúceho a sumy 
1.000,-€ bez DPH. 

 
 

Článok VI. 
PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

 
1.      Kupujúci uhradí cenu alebo jej časti prevodným príkazom na základe faktúry vystavenej 

predávajúcim po odovzdaní predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bez vád. 
 

2.      Podmienkou pre úhradu ceny podľa  predchádzajúceho bodu tohto článku je 
kumulatívne splnenie nasledujúcich podmienok: 
2.1 preberací protokol o prevzatí celého predmetu plnenia podľa tejto zmluvy 

podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán; 
2.2 predávajúci preukázal, že splnil všetky svoje povinnosti v súlade s touto zmluvou v 

súvislosti s termínom odovzdania predmetu plnenia; 
2.3 doručenie faktúry kupujúcemu. 
 

3.      Ak je súčasťou dodávky softvér, na používanie ktorého má byť podľa tejto zmluvy 
udelená licencia, predávajúci musí uviesť tieto licencie ako osobitné položky v príslušnej 
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faktúre spolu s uvedením k nim prislúchajúcim licenčným poplatkom (ako časti 
fakturovanej čiastky). 
 

4.      Súčasťou každej faktúry bude preberací protokol, potvrdený oprávnenými osobami 
zmluvných strán. 
 

5.      Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. 
 

6.      V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 5. tohto článku, kupujúci 
má právo vrátiť faktúru bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť 
lehota splatnosti a táto plynie odznova odo dňa doručenia novej (opravenej) faktúry. 
 

7.      Bankové poplatky dlžníka znáša dlžník, bankové poplatky veriteľa znáša veriteľ. 
 

8.      Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane. 
 

9.      Lehota splatnosti faktúr za vyúčtované zmluvné pokuty a náhradu škody je 15 dní odo 
dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane. 
 

10. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu 
dlžníka v prospech účtu veriteľa. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa 
slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok ako deň splnenia 
peňažného záväzku bude zmluvným partnerom za rovnako dohodnutých cenových a 
platobných podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň. 
 

11. Zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky/záväzku bez predchádzajúcej písomnej 
dohody. 

 
 

Článok VII. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1.      Predávajúci je povinný dodať predmet plnenia podľa tejto zmluvy prostredníctvom 

vhodného a odborne vysokokvalifikovaného personálu. Kupujúci má právo v 
odôvodnených prípadoch jednotlivých členov personálu predávajúceho odmietnuť. 
 

2.      Kupujúci požaduje, aby Predávajúci najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa 
uzatvorenia Zmluvy na dodanie zariadenia predložil zoznam v rozsahu údajov podľa § 
28 ods. 1 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom bude uvedený aj podiel 
zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám ako aj navrhnutých subdodávateľov 
a predmety subdodávky a čestné vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa 
alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní, pričom pri výbere subdodávateľa musí Predávajúci postupovať 
tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke 
boli primerané jeho kvalite a cene. 

 
3.      Každá zmluva o subdodávke musí byť uzatvorená v písomnej forme a len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom Kupujúceho. Kupujúci rozhodne o súhlase 
alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia 
informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho 
subdodávateľa a čestné vyhlásenie podľa bodu 2. tohto článku zmluvy. Kupujúci oznámi 
Predávajúcemu svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy 
o subdodávke najneskôr do 5 dní od obdržania žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak 
Kupujúci neoznámi svoj nesúhlas do 5 dní odo dňa obdržania žiadosti o schválenie, má 
za to, že Kupujúci nemá výhrady k výberu subdodávateľa a Predávajúci je oprávnený 
uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých bude 
zabezpečované plnenie tejto Zmluvy na dodanie zariadenia.  
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4.      Povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho, vrátane pravidiel výberu subdodávateľa 

uvedené v bodoch 2. a 3. tohto článku zmluvy platia aj pri zmene subdodávateľa počas 
plnenia tejto zmluvy. 

 
5.      Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby 

plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za 
odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia 
vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.  

 
6.      Porušenie povinností Predávajúceho podľa bodov 2 až 5 tohto článku predstavuje 

podstatné porušenie tejto zmluvy. 
 

7.      Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť, nevyhnutne potrebnú na 
splnenie predmetu tejto zmluvy, najmä umožniť predávajúcemu primeraný prístup do 
priestorov kupujúceho. 
 

8.      Predávajúci sa zaväzuje, že pri dodaní predmetu plnenia podľa tejto zmluvy nebude v 
neprimeranej miere zasahovať do prevádzkovej činnosti kupujúceho. 
 

9.      Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zo zmluvných strán bude mať vedomosť o 
akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla mať priamo alebo nepriamo vplyv 
na plnenie predmetu zmluvy, je táto zmluvná strana povinná bez zbytočného odkladu o 
tejto skutočnosti alebo okolnosti informovať druhú zmluvnú stranu.  
 

10. Predávajúci sa zaväzuje v priebehu plnenia predmetu zmluvy umožniť kupujúcemu 
kontrolu plnenia. 
 

11. Predávajúci urobí všetky potrebné opatrenia na to, aby v súvislosti s plnením predmetu 
zmluvy na pracovisku kupujúceho zaistil bezpečnosť svojich zamestnancov ako i 
bezpečnosť zamestnancov kupujúceho. 
 

12. Predávajúci sa zaväzuje:  
12.1 dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodržiavať ostatné predpisy, 

zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného 
správania na pracoviskách kupujúceho, určené pracovné postupy a interné pokyny 
kupujúceho na zaistenie BOZP a PO, s ktorými bol preukázateľne oboznámený, 

12.2 vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia a používať látky, ktoré sú 
určené špecifikáciou predmetu zmluvy a ktoré neohrozujú zamestnancov 
kupujúceho, 

12.3 v súvislosti s plnením zmluvy náležite inštalovať, používať a udržiavať 
bezpečnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné pre ochranu zamestnancov 
kupujúceho, 

12.4 plniť predmet zmluvy iba zamestnancami a osobami, konajúcimi v jeho mene, 
ktorým bol kupujúcim udelený súhlas na vstup do jeho objektov, 

12.5 plniť predmet zmluvy až po absolvovaní školenia BOZP a ochrany pred požiarmi 
jeho zamestnancov alebo osôb konajúcich v jeho mene a ďalej v intervaloch 
určených kupujúcim. 

 
13. Predávajúci je povinný:  

13.1 vybaviť svojich zamestnancov s viditeľným označením logom firmy predávajúceho, 
13.2 zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a ďalších osôb, konajúcich v jeho mene 

len na pracoviskách a priestoroch súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy. 
 
14. Predávajúci je povinný umožniť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 

s predmetom zmluvy v prítomnosti objednávateľa, resp. na žiadosť objednávateľa aj 
v jeho neprítomnosti, kedykoľvek v dobe platnosti a účinnosti Zmluvy č. KaHR-111DM-
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1301/156/390 o poskytnutí NFP a to oprávneným orgánom v zmysle právnych predpisov 
SR a EÚ, a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. 

 
15. Povinnosťou Predávajúceho je priložiť k Zmluve na dodanie zariadenia elektronickú 

verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel), ktorý bude stanovený na základe 
výsledku elektronickej aukcie ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo 
formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas 
realizácie predmetu.  

 
 

Článok VIII. 
AKCEPTAČNÉ TESTY 

 
1.      Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu najmenej desať (10) dní vopred 

pripravenosť predmetu plnenia na začatie akceptačných testov, zameraných na 
preverenie funkčnosti a spoľahlivosti dodaných zariadení. Náklady na strane 
predávajúceho spojené s vykonaním akceptačných testov znáša v plnom rozsahu 
predávajúci. 
 

2.      Predávajúci sa do začiatku akceptačných testov zaväzuje predložiť kupujúcemu 
protokoly, že vo vlastnej réžii a na vlastné náklady vykonal testovanie zariadení a to v 
rozsahu preukazujúcom plnú funkčnosť zariadení v súlade s funkčnou a technickou 
špecifikáciou. Súčasťou tohto vyhlásenia musia byť informácie o výsledku testovania a 
vyhlásenie o kvalite dodávaných zariadení. 
 

3.      Zmluvné strany sa dohodli ohľadom zaradenia vady do jednej z kategórií: 
a. kategória 1 (Kritická vada) - odchýlky od zmluvných špecifikácií zabraňujú alebo 

vážne obmedzujú použitie zariadení v takom rozsahu, že zariadenia nemôžu byť 
použité v každodenných podnikových operáciách, alebo môže byť použité len pri 
neprimeranom úsilí, ktoré nemôže byť z ekonomického pohľadu oprávnené. Za 
vadu Kategórie 1 môžu byť tiež považované viaceré vady Kategórie 2 a Kategórie 3, 
ktoré sa objavia súčasne, ak môže byť dokázané, že kombinované vady majú 
rovnaký efekt ako hore definovaná kritická vada. 

b. kategória 2 (Podstatná vada) - akákoľvek odchýlka od zmluvne odsúhlasených 
špecifikácií, ktorá výrazne ovplyvní zmluvné použitie zariadení  v každodenných 
podnikových operáciách v takom rozsahu, že vedie k podstatnej dodatočnej práci v 
spojení s použitím zariadení v porovnaní s použitím bezchybného zariadenia v 
každodenných podnikových operáciách, bez znemožnenia jeho prevádzky, ako to je 
popísané v definícii vady kategórie 1. 

c. kategória 3 (Nepodstatná vada) – akákoľvek odchýlka od zmluvne dohodnutých 
špecifikácií, ktorá neovplyvní podstatne funkčnosť, prevádzku alebo údržbu 
zariadení. 

 
4.     V prípade vád kategórie 1 je akceptačné testovanie neúspešné a kupujúci môže 

odmietnuť podpísanie akceptačného protokolu. Takéto vady budú odstránené 
predávajúcim najneskôr do 3 pracovných dní. Vady kategórie 2 a/alebo 3, ktoré v 
kombinácii vytvárajú vadu kategórie 1, musia byť odstráneného 3 pracovných dní aspoň 
do takého rozsahu, že viac neexistuje akýkoľvek dôvod pre ich zaradenie do kategórie 1. 
 

5.      Ak už existujú len vady kategórie 2 a 3, predávajúci vyhotoví akceptačný protokol, v 
ktorom sa strany dohodnú v akej lehote je predávajúci povinný vady (nedostatky) 
odstrániť, ktorá však nebude dlhšia ako 5 pracovných dní. 
 

6.      Po opakovanom neúspešnom výsledku akceptačných testov je kupujúci oprávnený 
odstúpiť od zmluvy ako dôsledok podstatného porušenia zmluvných povinností. 
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Článok IX. 
PREBERANIE PLNENIA 

 
1.      Po úspešnom vykonaní akceptačných testov je predávajúci povinný vyhotoviť písomný 

preberací protokol, ktorý musí obsahovať najmä: 
- dátum prevzatia plnenia; 
- popis poskytnutého plnenia; 
- uvedenie nedostatkov, ktoré musí predávajúci ešte odstrániť s uvedením záväznej 

lehoty na ich odstránenie; 
- potvrdenie, že plnenie je v súlade s podmienkami, dohodnutými v špecifikácii 

uvedenej v tejto zmluve; 
- potvrdenie, že bol dodaný celý predmet plnenia, vrátane jeho stručnej špecifikácie.  

 
2.      Predávajúci je povinný vyzvať kupujúceho na prevzatie predmetu plnenia najmenej 7 dní 

vopred. Náklady na strane predávajúceho spojené s preberaním predmetu plnenia podľa 
zmluvy znáša v plnom rozsahu predávajúci. 
 

3.      Predávajúci je povinný preberací protokol predložiť na schválenie a podpis zástupcovi 
kupujúceho. Preberací protokol je platný až po podpise zástupcov oboch zmluvných 
strán. 
 

4.      Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neúspešného výsledku akceptačných testov, t.j. 
dodaný predmet plnenia má akékoľvek vady, je kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie 
predmetu plnenia a podpísať preberací protokol. 
 

5.      Preberací protokol podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán je podkladom 
vystavenie faktúry za predmet plnenia podľa tejto zmluvy. 

 
 

Článok X. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA 

 
1.      Vadou sa pre účely tejto zmluvy rozumie dodanie predmetu plnenia predávajúcim 

odchylne od požiadaviek kupujúceho špecifikovaných v tejto zmluve, jej prílohách a 
dokumentoch tvoriacich súčasť tejto zmluvy. Predávajúci zodpovedá za bezchybné 
dodanie predmetu plnenia, ku ktorému sa touto zmluvou zaviazal, ako aj za to, že 
plnenie predmetu zmluvy bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a 
technickými normami a bude vykazovať tieto vlastnosti počas dohodnutej záručnej doby. 
 

2.      Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na dodaný predmet plnenia v trvaní 12 
mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa potvrdenia preberacieho protokolu 
kupujúcim. Počas záručnej doby vzniká kupujúcemu právo požadovať a predávajúcemu 
povinnosť bezodplatne odstrániť vzniknuté vady bez zbytočného odkladu, najneskôr 
však v lehotách uvedených v čl. VIII. od ich nahlásenia (telefonicky alebo doručením e-
mailového oznámenia o vzniku vady), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

3.      Kupujúci je povinný u predávajúceho písomne reklamovať vadu plnenia bez zbytočného 
odkladu,  kedy vadu prvýkrát zistil. Zistená vada musí byť v oznámení predávajúcemu 
zrozumiteľne a dostatočne popísaná, vrátane jej prejavov. Nárok plynúci kupujúcemu zo 
zistenia vady je kupujúci povinný uplatniť si voči predávajúcemu najneskôr s oznámením 
vady. Predávajúci je povinný začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu, od 
doručenia písomnej reklamácie kupujúceho.  Pri odstraňovaní vady je kupujúci povinný 
poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť, ak ho predávajúci o to požiada. 
 

4.      V prípade, ak predávajúci neodstráni vadu, ktorá bola kupujúcim riadne ohlásená, a 
funkčnosť predmetu plnenia je vážne poškodená alebo zariadenie neplní riadne svoje 
funkcie, alebo je vada neodstrániteľná, má kupujúci právo požadovať primerané zníženie 
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ceny predmetu zmluvy alebo zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100% celkovej ceny 
dotknutého predmetu plnenia uvedeného v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

 
 

Článok XI. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 
1.      Ak poruší jedna zmluvná strana svoje povinnosti alebo akýkoľvek záväzok, vyplývajúci z 

tejto zmluvy je povinná nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Za škodu 
sa považuje skutočná škoda, ušlý zisk a náklady vzniknuté poškodenej zmluvnej strane 
v súvislosti so škodovou udalosťou. 
 

2.      Zmluvná strana, ktorá porušila svoju povinnosť alebo akýkoľvek záväzok, vyplývajúci z 
tejto zmluvy, sa môže zbaviť zodpovednosti na náhradu škody, ak preukáže, že k 
porušeniu povinnosti alebo akéhokoľvek záväzku, vyplývajúceho z tejto zmluvy, došlo v 
dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. 
 

3.      Medzi okolnosti vylučujúce zodpovednosť patria prípady tzv. vyššej moci, medzi ktoré 
na základe dohody zmluvných strán bez ohraničenia ich výpočtu a stanovenia ich 
poradia patria napríklad: 
neobvyklé zmeny počasia, vojna, požiar, štrajk, vzbura, verejné nepokoje, explózia, 
povodeň, zosuv pôdy, búrka, zásah blesku, embargo, rozhodnutie vojenského orgánu, 
ako aj zásah štátnej moci alebo právne akty štátnej moci vydané v dôsledku takéhoto 
zásahu s výnimkou v rozsahu stanovenom v predchádzajúcom bode, zmena právnych 
predpisov, ktoré sú zmluvnými stranami nezavinené a ani v dôsledku ich konania či 
nekonania nevznikli. 

 
 

Článok XII. 
ZMLUVNÉ SANKCIE 

 
1.      V prípade akéhokoľvek omeškania predávajúceho s plnením predmetu zmluvy v 

termínoch podľa čl. IV. tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený fakturovať predávajúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- €, a to za každý, aj začatý kalendárny deň omeškania.  
 

2.      V prípade akéhokoľvek omeškania predávajúceho s dodaním celého predmetu plnenia 
podľa čl. IV. bod 1 tejto zmluvy je kupujúci oprávnený fakturovať predávajúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- € , a to za každý, aj začatý kalendárny deň omeškania.  
 

3.      V prípade akéhokoľvek omeškania predávajúceho s odstránením vady je kupujúci 
oprávnený fakturovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- €, a to za každý, 
aj začatý kalendárny deň omeškania. 
 

4.      V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti, pre ktorú nie je v tomto článku uvedená 
osobitná zmluvná pokuta, je kupujúci oprávnený fakturovať predávajúcemu zmluvnú 
pokutu vo výške 500,- € za každý prípad porušenia, a to aj opakovane. 
 

5.      V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať 
dlžníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý kalendárny deň 
omeškania. 
 

6.      Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo kupujúceho na 
náhradu preukázateľnej škody v plnej výške. 
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Článok XIII. 
POISTENIE 

 
1.      Predávajúci prehlasuje, že má uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škody na 

majetku a zdraví, vrátane krytia následných finančných škôd a zodpovednosti za škodu 
spôsobenú na veciach prevzatých, zverených alebo užívaných. 
 

2.      Z poistnej zmluvy musí vyplývať záväzok príslušnej poisťovne uhradiť škody spôsobené 
predávajúcim, v súvislosti s dodávkou tovaru a súvisiacich služieb na základe tejto 
zmluvy, minimálne v celkovej výške 150 000 EUR (slovom jednostopäťdesiattisíc EUR). 
 

3.      Predávajúci sa zaväzuje udržiavať v platnosti predmetnú poistnú zmluvu počas celej 
doby platnosti tejto zmluvy. Predávajúci je povinný kedykoľvek na požiadanie 
kupujúceho poskytnúť kópiu poistnej zmluvy preukazujúcu splnenie tejto povinnosti. 
 

4.      Poistenie začína plynúť podpisom zmluvy a potrvá po dobu platnosti tejto zmluvy. 
 
 

Článok XIV. 
OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 

 
1.      Dôvernou informáciou sa rozumie každá informácia či údaj, ktorú kupujúci v rámci 

predmetu plnenia tejto zmluvy poskytne predávajúcemu alebo sa predávajúci v súvislosti 
s plnením predmetu zmluvy dozvie, bez ohľadu na to, či bola ako dôverná označená 
alebo nie. 
 

2.      Ochrane dôvernosti podľa tohto článku zmluvy podliehajú aj všetky údaje o obchodných 
partneroch/zákazníkoch kupujúceho, ako aj osobné údaje zamestnancov kupujúceho v 
zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 
 

3.      Zmluvné strany sa zaväzujú, že zabezpečia dostatočné poučenie pre všetky osoby, 
ktoré sa na ich strane budú zúčastňovať na plnení predmetu tejto zmluvy, o podstate 
dôvernej informácie v zmysle tejto zmluvy a nevyhnutnosti jej utajenia v súlade s touto 
zmluvou. Prístup k dôverným informáciám bude obmedzený na tie poverené osoby 
zmluvnej strany, ktoré tieto informácie potrebujú poznať na účely a v rozsahu 
vymedzenom touto zmluvou. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby záväzok 
utajenia dôverných informácií v zmysle tejto zmluvy prevzali všetky osoby, ktoré sú 
odlišné od samotných zmluvných strán a ktoré sa budú zúčastňovať na plnení tejto 
zmluvy. Splnenie tohto záväzku je príslušná zmluvná strana povinná na požiadanie 
druhej zmluvnej strany preukázať. 
 

4.      Zmluvné strany sa pre účely ochrany obchodného tajomstva a dôverných informácií 
zaväzujú uchovávať ich v tajnosti a zabezpečiť vykonanie všetkých  právnych a 
technických opatrení, zabraňujúcich ich neoprávnenému sprístupneniu tretej osobe či ich 
zneužitiu, a to v rozsahu a spôsobom primeraným stupňu utajenia príslušnej informácie 
alebo obchodného tajomstva a jej zrejmému významu, alebo významu, ktorý tejto 
dôvernej informácii alebo obchodnému tajomstvu zreteľne priradí tá zmluvná strana, 
ktorej príslušná dôverná informácia alebo obchodné tajomstvo prislúcha. 
 

5.      Zmluvné strany môžu poskytnúť dôverné informácie alebo obchodné tajomstvo len 
svojim zamestnancom pre riadne plnenie predmetu tejto zmluvy alebo iným povereným 
osobám pri súčasnej realizácii vyššie uvedených opatrení. Dôverné informácie nesmú 
byť kopírované alebo reprodukované bez predchádzajúceho písomného súhlasu  
zmluvnej strany, ktorá tieto informácie poskytla. 
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Článok XV. 

TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 
 
1.     Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie splnenia z nej vyplývajúci práv a 

povinností zmluvných strán. Zmluvné strany konštatujú, že uplynutie doby platnosti 
zmluvy nemá vplyv na platnosť licenčných práv k dodávaným softvérom. 
 

2.      Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. 
 

3.      Platnosť tejto zmluvy môže byť ukončená: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán; 
b) zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu; 
c) odstúpením od zmluvy; 
d) uplynutím doby platnosti. 

 
4.      Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej 

podstatného porušenia druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy musí byť 
vykonané v písomnej forme a musia v ňom byť uvedené dôvody odstúpenia. Odstúpenie 
od zmluvy nadobúda právne účinky doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 
zmluvnej strane. Za podstatné porušenie sa pre účely tejto zmluvy považuje porušenie 
akejkoľvek zmluvnej povinnosti, ak k náprave nedôjde ani po uplynutí dodatočnej 
primeranej lehoty, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstránenie tohto porušenia. 
 
 
 

Článok XVI. 
PREVOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

 
1.      Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zmluvná strana nesmie previesť svoje práva 

vyplývajúce z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej 
strany. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný.  

 
 

Článok XVII. 
RIEŠENIE SPOROV 

 
1.      Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade sporov o obsah a plnenie tejto zmluvy 

vynaložia všetko úsilie, ktoré je možné od nich spravodlivo požadovať, k tomu, aby tieto 
spory boli vyriešené cestou zmieru, najmä, aby boli odstránené okolnosti vedúce k 
vzniku práva od zmluvy odstúpiť alebo okolností spôsobujúcich jej neplatnosť. 
 

2.      Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich 
z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych 
vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, 
sporov o platnosť, výklad, zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky, 
predložia na rozhodnutie Slovenskému arbitrážnemu súdu zriadenému pri spoločnosti 
Slovak arbitrationcourt, s.r.o., Bratislava, podľa ustanovení rokovacieho poriadku a 
štatútu Slovenského arbitrážneho súdu. Rozhodným právom je právo platné na území 
Slovenskej republiky, pričom sa neprihliada na znenie kolíznych noriem. Rozhodcovský 
súd je oprávnený rozhodovať aj na základe zásad spravodlivosti. 
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Článok XVIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1.      Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, platia pre tento zmluvný vzťah ustanovenia 

právneho poriadku SR, najmä zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka  v platnom 
znení. 
 

2.      V prípade, že by sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stali neplatnými alebo neúčinnými, 
alebo ak by sa v dôsledku legislatívnych zmien dostali niektoré z ustanovení tejto zmluvy 
do rozporu s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, nie je týmto dotknutá 
platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatného alebo 
neúčinného ustanovenia platia za zmluvne dohodnuté tie ustanovenia, ktoré sa svojim 
zmyslom a účelom neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu zmluvy najviac približujú. 
 

3.      Zmluvu je možné zmeniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomného 
dodatku. 
 

4.      Táto zmluva vrátane príloh je spísaná v štyroch (4) vyhotoveniach v slovenskom jazyku. 
Každá zmluvná strana obdrží  dve (2) vyhotovenia. 
 

5.      Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali a že bola 
uzatvorená po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jej obsahom ako určitý, vážny a 
zrozumiteľný prejav slobodnej vôle zmluvných strán bez akéhokoľvek nátlaku a nie za 
nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán. Na dôkaz potvrdenia tejto 
skutočnosti pripájajú poverení zástupcovia oboch zmluvných strán svoje vlastnoručné 
podpisy. 

 
6.      Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú  Prílohy: 
 

Príloha č. 1- Technická špecifikácia 
Príloha č. 2- Nacenený štruktúrovaný rozpočet 

 
 

 
 
     
 
V......................, dňa .....................                           V ......................., dňa ..................... 
 
 
 
 
.....................................             ......................................... 
Kupujúci                  Predávajúci 
 

 

 

......................................... 
Kupujúci                     
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Príloha č.1 – Technická špecifikácia  

(Vypracuje uchádzač v zmysle cenovej ponuky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V......................., dňa............................       V......................, dňa ..................... 
 
 
 

 
...................................................          ........................................................ 
Kupujúci                  Predávajúci 
                               
 
 
................................................... 
Kupujúci 
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Príloha č. 2 – Nacenený štruktúrovaný rozpočet 
 

 

P.č. Názov položky 
Merná 

jednotka 
Množstvo 

Jednotková 
cena 

Celkom 
v Eur bez 

DPH 
Výška DPH 

Celkom 
v EUR s DPH 

 

1. 
Kartonážna linka 

 
ks 

     

Súčet 
    

 

 

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

 
...................................................          ......................................................
 Kupujúci                     Predávajúci 
 

 
 
................................................... 
    Kupujúci 
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Verejný obstarávateľ:  
Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným 
Predmet zákazky:  
„Inovácia spoločnosti Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. 
Podmienky účasti uchádzačov 
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Podmienky účasti uchádzačov 

 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby špecifikácia predmetu zákazky bola v zmysle minimálnych 
technických požiadaviek na všetky ponúkané produkty predmetu zákazky.  
 
1. Osobné postavenie uchádzač preukáže: 
- Uchádzač musí preukázať splnenie všetkých podmienok účasti týkajúcich sa osobného 
postavenia uvedených v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon o 
verejnom obstarávaní"). Uchádzač preukáže dokladmi podľa § 26 ods.2 že spĺňa podmienky 
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. 
že: 
a)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 - výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace 
b)nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za 
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním - výpisom z registra trestov nie 
starším ako tri mesiace, 
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku- 
potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia -
potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdením 
miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
f) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, 
na ktorú predkladá uchádzač ponuku - dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, 
h)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 - čestným vyhlásením, 
i) 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 čestným vyhlásením, 
j) 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 čestným vyhlásením. 
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Zapísanie v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, oprávňuje 
podnikateľa preukázať vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa 
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní potvrdením Úradu pre 
verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
2. Finančné a ekonomické postavenie:  
 - Uchádzač musí preukázať splnenie ekonomické a finančné postavenie podľa § 27 ods. 1 
písm. d) zákona o verejnom obstarávaní prehľadom o celkovom obrate alebo prehľadom o 
dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri 
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania 
činnosti. 
Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže obrat za 
posledné tri hospodárske roky, pričom tento obrat musí byť preukázaný v oblasti rovnakej, 
alebo obdobnej ako je predmet zákazky a musí byť preukázaný v nasledovne minimálnej 
výške: 700.000,- EUR. 
Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, podpísané osobou oprávnenou konať v mene 
uchádzača, o obrate z dodania predmetov zákazky rovnakých alebo obdobných ako je 
predmet zákazky (dodanie tovaru) za tri posledné hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v 
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. 
 
3. Technická a odborná spôsobilosť: 
- Uchádzač musí preukázať splnenie technické alebo odborné spôsobilosti podľa § 28 ods 1 
písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. 
Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač preukáže technickú 
spôsobilosť pre dodanie tovaru zoznamom dodaného tovaru za predchádzajúce tri roky 
doplnenými potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, 
lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom  
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o 
plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, 
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich 
dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. 
Ak bude v zozname dodaných tovarov alebo v potvrdení odberateľa uvedený objem v inej 
mene ako eur, použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz inej meny k mene euro, bude 
použitý prepočet, ktorý bol uverejnený ako posledný ku dňu odoslania tejto výzvy. 
Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: Zoznam dodaných tovarov za 
predchádzajúce tri roky má slúžiť na to, aby zákazku realizoval taký uchádzač, ktorý už má 
skúsenosti s uskutočňovaním prác rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je 
predmet zákazky. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač mal skúsenosti s dodaním 
tovaru v rozsahu, ktorý sa približuje predpokladanej hodnote zákazky, o ktorú sa predložením 
ponuky uchádza, nakoľko práve skúsenosti s realizáciou zákazky minimálne v tomto objeme 
má vytvoriť predpoklad, že zákazku bude realizovať dostatočne skúsený, odborne a technicky 
zdatný zmluvný partner. 
  
 
Zo súťaže bude vylúčený uchádzač, ktorý predloží neúplnú ponuku predmet zákazky. 
Špecifikácia predmetu zákazky ponúkaná uchádzačom bude prílohou Zmluvy na 
dodanie zariadenia uzavretej s úspešných uchádzačom. 
 
Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže predložením originálnych dokladov, 
alebo ich notársky osvedčených  kópií.  
 

Uchádzač, ktorý neposkytne požadované doklady, bude vylúčený z výberu verejného 
obstarávateľa na dodanie predmetu zákazky. 
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Verejný obstarávateľ:  
Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným 
Predmet zákazky:  
„Inovácia spoločnosti Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. 
Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia 
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Kritéria na vyhodnocovanie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 

 
 

 
  
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je celková cena predmetu 

zákazky s DPH. 
 

2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý spĺňa podmienky a požiadavky 
verejného obstarávateľa uvedené v súťažných podkladoch, predloží prijateľnú ponuku 
a ktorého ponúkaná cena predmetu zákazky s DPH je najnižšia. 

 
3. Uchádzač navrhovanú cenu uvedie vo svojej ponuke na formulári „H. Návrh na 

plnenie kritérií“, ktorý je súčasťou súťažných podkladov. 
 

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vykonať také overenie informácii 
odovzdaných spolu s ponukou, aké bude komisia na vyhodnotenie ponúk pokladať za 
primerané. 

 
 
 
 
 

Identifikácia úspešného uchádzača: 
 
a) Úspešným uchádzačom súťaže – (nadlimitnej zákazky) – sa stane uchádzač, ktorého 
cenová ponuka bude najnižšia. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa výšky 
navrhovaných cien.  
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Verejný obstarávateľ:  
Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným 
Predmet zákazky:  
„Inovácia spoločnosti Cover 3S spoločnosť s ručením obmedzeným.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. 
Vzor vyhlásenia 

 
 

ktoré sa bude zverejňovať na otváraní obálok s ponukami – časť ,,kritériá“ 

 



 41 

 
V Y H L Á S E N I E 

 
 
 
 
 
 
Údaje: Obchodné meno uchádzača ............................................................................. 
 
Adresa alebo sídlo uchádzača ...................................................................................... 
 
 
 

P.č. Kritérium Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

 
 
 
1. 

 
 
 

Najnižšia celková cena 
predmetu zákazky 

vrátane DPH 
(uvedená v €) 

 
 

 
 
 
Najnižšia celková cena   
predmetu zákazky  
bez DPH      .....................................   € 
 
 
 
DPH      .....................................   € 
 
 
Najnižšia celková cena 
predmetu zákazky  
vrátane DPH    .....................................   € 
  
 
  
 

 
 

 
 
 
 

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ponuke. V prípade 
rozdielnych údajov  sme si vedomí, že naša ponuka bude vylúčená zo súťaže.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meno, funkcia a podpis štatutárneho orgánu ................................................ 


