MAT-obaly, s.r.o.
Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza

Výzva na predloženie ponuky
v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“)
1.

IDENTFIKÁCIA OSOBY PODĹA § 8 ods.1 písm. b( ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ (ĎALEJ LEN
„VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ“)
Verejný obstarávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
E-mail:
(ďalej len verejný obstarávateľ)

MAT-obaly, s.r.o.
Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza
Ing. Tomáš Matejka
36315303
2020078126
SK2020078126
matejka@mat-obaly.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Ing. Iveta Beslerová , osoba poverená verejným obstarávaním
Obstarávateľ SK, s.r.o., Cukrovarská 26, P.O. Box 25, 075 01 Trebišov
Mobil: 0905 642 149, e-mail: obsk@obsk.eu

2.

ZÁKAZKA
2.1. Predmet zákazky: Tovar
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
31712331-9 Fotovoltické články
45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
2.2. Názov zákazky
„Podporný fotovoltický systém do výrobného objektu MAT-Obaly“, ktorý je súčasťou projektu „Rast
energetickej efektívnosti pri recyklácii plastov“
2.3. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka a montáž lokálneho fotovoltického zariadenia do výrobného objektu
MAT-Obaly. Lokálne fotovoltické zariadenie zabezpečí výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu.
Plánovaná ročná výroba je 100.000 kWh/rok. Zariadenie musí spĺňať požiadavky prevádzkovateľa
distribučnej sústavy. Súčasťou predmetu zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie, dodávka,
montáž a uvedenie do prevádzky dodaného zariadenia.
Požiadavky na fotovoltické zariadenie:






Špičkový inštalovaný výkon min. 99 kWp
min. DC výkon meničov 76 kW
min. AC výkon meničov 75 kWAC
záruka na vyhotovenie panelu min. 15 rokov
záruka na meniče min. 15 rokov



Súčasťou dodávky bude projektová dokumentácia

Záruka:
Záruka na dielo ako celok a všetky komponenty minimálne 2 roky
Miesto realizácie:
Zariadenie – fotovoltické panely – budú umiestnené na streche výrobného objektu zapísaného na LV
5598, k.ú. Handlová, postaveného na parc. č. 3736/10, súpisné číslo 1812 o rozlohe 1779 m2.
Technologická časť – meniče budú umiestnené vo vnútri objektu č. 1812

Technická špecifikácia
Položka

3.

Merná
Hodnota
jednotka

Požaduje
sa

1. Fotovoltické panely min. 99 kWp
2. Strešná konštrukcia

kWp

99

áno

súbor

1

áno

3. Montáž panelov a konštrukcie
4. Meniče

súbor

1

áno

kWAC

75

áno

5. Projektová dokumentácia (elektro projekt, funkčné skúšky, revízia)

áno

6. Elektroinštalácia

áno

MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Výrobná budov zapísaná na LV č. 5598, k. ú. Handlová, postavená na parcele č. 3736/10, s. č. 1812

4.

LEHOTA NA DODANIE PREDMETU ZÁKAZKY
Najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

5.

TYP ZMLUVNÉHO VZŤAHU

5.1. Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom kúpnu zmluvu.
5.2. Verejný obstarávateľ určuje svoje obchodné podmienky dodania predmetu zákazky v kúpnej zmluve,
ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzačom. Kúpna zmluva tvorí Prílohu č. 4 Výzvy. Uchádzač
predložením ponuky vyjadruje súhlas so zmluvnými podmienkami, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v
prílohe č. 4 tejto Výzvy
6.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA PREDMETU ZÁKAZKY
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená v hodnote: 93 822,67 EUR bez DPH

7.

PLATOBNÉ PODMIENKY
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7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

8.

Platba za dodanie tovaru bude realizovaná po dodaní a prevzatí predmetu zákazky verejnému
obstarávateľovi na základe vystavenej faktúry.
Verejný obstarávateľ neposkytne zálohovú platbu ani preddavok na dodanie tovaru.
Lehota splatnosti faktúry je stanovená na 60 dní od dátumu jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti,
verejný obstarávateľ je oprávnený ju vrátiť na doplnenie, v takomto prípade sa preruší plynutie lehoty
splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry verejnému
obstarávateľovi.
ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu, z ŠF EÚ Operačný program kvalita
životného prostredia, Prioritná os:4, kód výzvy OPKZP-PO4-SC421-2017-30 a z vlastných zdrojov
verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.

9.

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

9.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa
9.1.1 § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – t.j. uchádzač je oprávnený plniť predmet
zákazky
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že dokladmi ktoré podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní nevyžaduje od uchádzačov z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy
predkladať, v tomto prípade je: doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní)
9.1.2 § 32 ods.1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní t.j. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Pre splnenie predmetnej
podmienky účasti sa vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia. Dokument musí byť podpísaný
štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (Príloha č. 3 Výzvy).
Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklad, ktorý nevyžaduje predkladať od uchádzačov, z
dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, je čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (§32 ods. 2 písm. f) ZVO, ), to platí pre uchádzača, ktorý je
zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.
9.2 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
podľa:
9.2.1

§34 ods.1 písm. d) opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení
použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
 Uchádzač doloží platné osvedčenie pre Inštalatérov fotovoltických a slnečných tepelných
systémov, ktoré vydáva Ministerstvo hospodárstva SR.
Osvedčenie musí vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo noriem členských štátov
Európskeho spoločenstva. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z
členských štátov. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú
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rovnocenné opatreniam podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. Verejný obstarávateľ
požaduje, aby uchádzač uvedený dokument predložil ako originál resp. úradne overenú kópiu.
9.2.2 §34 ods.1 písm. g) predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií
osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Pre splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO verejný obstarávateľ požaduje od
uchádzača predložiť údaje o odbornej kvalifikácii osôb, ktoré budú zodpovedné za realizáciu
poskytnutých služieb a budú určené na plnenie zmluvy.
Osoba zodpovedná za montáže fotovoltického systému musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
 musí mať odbornú spôsobilosť – autorizačné osvedčenie – certifikát vydaný v zmysle zákona č.
124/2006 a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 podľa § 22 - samostatný elektrotechnik alebo
ekvivalentnú odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu, podľa právnych predpisov platných v
mieste sídla/adresy tejto osoby. Uvedené osvedčenie - kópiu požadujeme predložiť v ponuke.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným
vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom
predmetu zákazky a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným
vyhlásením nahradil. Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže kedykoľvek v
priebehu verejného obstarávania uchádzača požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených
čestným vyhlásením v určenej primeranej lehote.
10.

DOKLADY A DOKUMENTY – PREUKÁZANIE POŽIADAVIEK VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA NA PREDMET
ZÁKAZKY
Uchádzač predloží vo svojej ponuke technickú špecifikáciu ponúkaného tovaru.

11.

OBSAH PONUKY UCHÁDZAČA

11.1. Uchádzač k vypracovaniu ponuky môže použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 2 k osloveniu alebo použije
vlastný formulár, ktorý musí obsahovať všetky požadované údaje uvedené v citovanom formulári.
11.1.1 Technická špecifikácia predmetu zákazky (podľa Príloha č.1)
11.1.2 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (podľa Prílohy č.2),
11.1.3 Čestné vyhlásenie § 32 ods.1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní ( podľa príloha č.3
11.1.4 Doklady a dokumenty ktorými uchádzač alebo skupina uchádzačov preukazuje splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti
podľa bodu 9. Výzvy
11.2. Uchádzač, ktorého ponuka nebude obsahovať doklady a dokumenty uvedené v tomto bode výzvy,
nebude zaradený do procesu vyhodnocovania cenových ponúk v tomto verejnom obstarávaní.
12.

MENA CENY V PONUKE A SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY

12.1. Uchádzačom navrhovaná cena celkom za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.
12.2. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách.
12.3. Navrhovaná cena za predmet zákazky musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky
v rozsahu podľa bodu 2 tejto výzvy.
13.

LEHOTA, MIESTO A SPOSOB PREDLOŽENIA / DORUČENIA PONÚK
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Ponuka a všetky doklady a dokumenty podľa bodu 10. tejto výzvy musia byť predložené najneskôr
do 10.05.2019 do 10:00 hodiny
Ponuky doručené osobne, poštou, alebo prostredníctvom iného doručovateľa je potrebné predložiť
v zalepenej obálke označenej heslom „Neotvárať – ponuka – fotovoltika“.
Adresa na doručenie osobne, poštou, alebo prostredníctvom iného doručovateľa:
MAT-obaly, s.r.o. , Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá a bude vrátená
uchádzačovi.

14.

LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:
Lehota viazanosti ponúk je do: 31.10.2019

15.

KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPȎSOB VYHODNOTENIA

15.1. Cena celkom za predmet zákazky
V uvedenom kritériu sa bude vyhodnocovať cena celkom za dodanie tovaru špecifikovanom v bode 2.
tejto výzvy vyjadrená v EUR bez DPH.
Cenu celkom za predmet zákazky je potrebné zaokrúhliť na dve desatinné miesta.
15.2. Spôsob vyhodnotenia:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za predmet zákazky definovaný v bode 2
tejto výzvy. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia svojich požiadaviek na predmet
zákazky uvedených v tejto výzve a tie ponuky, ktoré nebudú spĺňať požiadavky verejný obstarávateľ
nezaradí do hodnotenia. Z ponúk, ktoré budú zaradené do vyhodnotenia, verejný obstarávateľ zostaví
poradie uchádzačov; od najnižšej ceny celkom v EUR bez DPH (ponuka sa umiestni na prvom mieste) po
najvyššiu cenu celkom v EUE bez DPH (najvyššie poradie určené podľa počtu doručených ponúk).
Úspešným sa stane ten uchádzač , ktorý predloží ponuku s najnižšou cenou celkom v EUR bez DPH.
16.

VYHODNOCOVANIE PONÚK
Vyhodnocovanie ponúk bude neverejné.

17.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

15.1. Verejný obstarávateľ bezodkladne po vyhodnotení ponúk oznámi všetkým uchádzačom výsledok
vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom oznámi,
že boli neúspešní s uvedením dôvodu neprijatia ich ponuky.
15.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že
predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými
možnosťami verejného obstarávateľa. Následne bude postup zadávania zákazky zrušený.
15.3. Úspešný uchádzač je povinný, na základe oznámenie o prijatí cenovej ponuky predmetu zákazky a na
základe výzvy na poskytnutie súčinnosti vedúcej k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, pred podpisom zmluvy
najneskôr do 3 pracovných dní predložiť verejnému obstarávateľovi nasledujúce doklady:
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V prípade ak cenovú ponuku predložila skupina dodávateľov predložiť - Zmluvu o združení,
Údaje o všetkých známych subdodávateľoch - údaje o všetkých známych subdodávateľoch,
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia, ďalej podiel zákazky subdodávateľa a predmety subdodávok.
 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 10. tejto výzvy, ak ich v cenovej
ponuke nahradil predložením čestného vyhlásenia.
15.4. V prípade, že úspešný uchádzač neposkytne riadne súčinnosť v zmysle výzvy na jej poskytnutie a to v
požadovanom rozsahu a v stanovenej lehote a/alebo nepredloží doklady podľa bodu 10. tejto výzvy
alebo odmietne potvrdiť obsah a znenie kúpnej zmluvy, vyzve verejný obstarávateľ uchádzača
umiestneného na druhom mieste v poradí (alebo ak nastane obdobný prípad aj u uchádzača
umiestneného na druhom mieste v poradí vyzve uchádzača umiestneného na treťom mieste v poradí,
ak je to možné) na poskytnutie súčinnosti s následným podpisom kúpnej zmluvy na plnenie predmetu
zákazky, pokiaľ sa nerozhodne dané verejné obstarávanie verejný obstarávateľ zrušiť.
V Prievidzi, 30.04.2019

Vlastnoručný podpis a pečiatka

Ing. Tomáš Matejka, konateľ spoločnosti

Prílohy:
č. 1 Špecifikácia ponúkaného tovaru
č. 2 Návrh na plnenie kritéria
č. 3 Čestné vyhlásenie, že nemá zákaz účasti ( vzor)
č. 4 Kúpna zmluva ( návrh)
č. 5 Čestné vyhlásenie – splnenie podmienok účasti
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(Návrh)
Kúpna zmluva
uzavretá podľa § 409 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej ako „Zmluva“)
medzi

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:
E-mail, tel.
Číslo účtu:

MAT-obaly, s.r.o.
Cesta poľnohospodárov 787, 971 01 Prievidza
Ing. Tomáš Matejka
36315303
2020078126
SK2020078126
matejka@mat-obaly.sk, +421 905 607 863

Tel.:
(ďalej ako „Kupujúci“)
v mene spoločnosti koná: PaedDr. Dušan Matejka, konateľ spoločnosti

a

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia
E-mail:
Číslo účtu:
Tel.:
(ďalej ako „Predávajúci“)
v mene spoločnosti koná:

Kupujúci a Predávajúci sa ďalej spoločne budú označovať tiež ako „Zmluvné strany“, každý z nich jednotlivo tiež ako
Zmluvná strana“.

PREAMBULA
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Keďže
a. Kupujúci je právnická osoba riadne založená a existujúca podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorá
má záujem realizovať projekt spočívajúci v kúpe a inštalovaní fotovoltického systému do výrobného objektu MATObaly .
b. Predávajúci je riadne založeným a existujúcim podnikateľským subjektom, ktorý disponuje potrebnými
informáciami, skúsenosťami, personálom a vybavením na to, aby mohol Kupujúcemu dodať tovar podľa tejto Zmluvy
a na tento účel sa zúčastnil verejného obstarávania vyhláseného Kupujúcim ako osobou definovanou podľa § 8
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na predmet verejného obstarávania s názvom: „Podporný fotovoltický systém do výrobného objektu
MAT-obaly“ , ktorý je súčasťou projektu: „Rast energetickej efektívnosti pri recyklácii plastov“ (ďalej len ako
„Verejné obstarávanie“). V uvedenom verejnom obstarávaní na základe predložených ponúk určený úspešný
uchádzač, s ktorým sa ako s predávajúcim uzatvára táto Zmluva
c. Zmluvné strany uzavreli túto Zmluvu preto, aby ňou upravili dodanie tovaru medzi Predávajúcim a Kupujúcim,
ako aj ich vzájomné práva a povinnosti s tým súvisiace.

I.
Predmet zmluvy
1.

2.

Touto Zmluvou sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu hnuteľné veci (ďalej len „Tovar“) definovaný v
neoddeliteľnej Prílohe č. 1 tejto Zmluvy - Technická špecifikácia predmetu zmluvy (ďalej len ako „Príloha č. 1“) ako
„Podporný fotovoltický systém do výrobného objektu MAT-obaly“ a previesť na neho vlastnícke právo k Tovaru.
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou záväzku Predávajúceho dodať Tovar Kupujúcemu je aj doprava do miesta
umiestnenia Tovaru, montáž Tovaru , uvedenie do prevádzky a spracovanie projektu. Súčasťou dodávky Tovaru zo
strany Predávajúceho je aj povinnosť zaškolenia obsluhy v mieste jeho dodania podľa tejto Zmluvy.
Východiskovým podkladom na uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Predávajúceho zo dňa ...............................,
predložená v procese Verejného obstarávania.

II.
Základný účel Zmluvy
1.

2.

Kupujúci chce realizovať projekt, rámcovo popísaný v písmene a) Preambuly tejto Zmluvy za použitia prostriedkov
poskytovaných v rámci nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie, pričom pre úspešnosť projektu
je zásadne významné, aby Tovar bol dodaný riadne a včas a rozsahu definovanom v tejto Zmluve.
Vzhľadom na uvedené Zmluvné strany potvrdzujú, že skutočnosti uvedené v tomto článku sú vyjadrením základného
účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ by najneskôr v termíne dohodnutom ako termín dodania Tovaru podľa tejto Zmluvy
Predávajúci napriek svojmu záväzku meškal s dodaním Tovaru, Kupujúcemu vznikne právo žiadať náhradu škody,
ktorá Kupujúcemu vznikne z dôvodu porušenia záväzku Predávajúceho dodať Tovar riadne a včas. Pokiaľ by najneskôr
v termíne dohodnutom ako termín splatnosti faktúry podľa tejto Zmluvy Kupujúci napriek svojmu záväzku meškal
s úhradou Predávajúcemu vznikne právo žiadať náhradu škody, ktorá Predávajúcemu vznikne z dôvodu porušenia
záväzku Predávajúceho splatiť svoj záväzok riadne a včas.

III.
Práva a povinnosti Zmluvných strán
1.

Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodať Tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na Tovar vzťahujú, a umožniť
Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru v súlade s touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi
predpismi relevantnými vo vzťahu k dodaniu Tovaru podľa tejto Zmluvy.
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2.

Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta dodania, ktorým je prevádzka kupujúceho: Výrobný objekt spoločnosti
MAT-obaly s.r.o. zapísanej na LV č. 5598, k. ú. Handlová, postavenej na parcele č. 3736/10, s. č. 1812 (ďalej len ako
„Miesto dodania“).
3. Predávajúci je povinný dodať všetok Tovar podľa Prílohy č. 1 a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu do Miesta
dodania tak, aby bol Tovar počas celej doby dodávky dostatočným spôsobom chránený pred poškodením, stratou
alebo zničením.
4. Pri dodaní Tovaru do Miesta dodania postupuje Predávajúci samostatne.
5. Tovar sa považuje za dodaný Kupujúcemu keď budú splnené nasledovné podmienky:
a. Tovar sa bude nachádzať v Mieste dodania,
b. bude riadne nainštalovaný v prevádzkovom objekte Kupujúceho (v zmysle spracovanej projektovej
dokumentácie) v Mieste dodania,
c. bude vykonané zaškolenie Kupujúcim delegovaných, v mieste jeho dodania podľa tejto Zmluvy,
d. Tovar bude bez akýchkoľvek vád,
e. Kupujúci potvrdí splnenie všetkých vyššie uvedených podmienok podpisom na písomnom protokole o dodaní
Tovaru.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je povinný Tovar nainštalovať v prevádzkových priestoroch Kupujúceho
nachádzajúcej sa v Mieste dodania. Predávajúci bude plniť pokyny Kupujúceho pri určení spôsobu inštalácie Tovaru.
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Kupujúceho na nevhodnú povahu jeho pokynov, pokiaľ
Predávajúci mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekážajú v
riadnom inštalovaní Tovaru, je Predávajúci povinný inštaláciu v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny
pokynov Kupujúceho alebo písomného oznámenia, že Kupujúci trvá na inštalácii Tovaru s použitím daných pokynov.
O dobu, po ktorú bolo potrebné inštaláciu Tovaru prerušiť, sa predlžuje čas dojednaný na dodanie Tovaru a skracuje
doba splatnosti faktúry
7. Predávajúci je povinný inštalovať Tovar v súlade:
a. s technickými normami vzťahujúcimi sa na inštaláciu Tovaru,
b. s pokynmi Kupujúceho (bod 3.6 tohto článku) ak sa tak Zmluvné strany dohodli,
c. s príslušnými povoleniami na inštaláciu Tovaru ak sú vydané,
d. s požiadavkou na celkovú funkčnosť Tovaru ako nainštalovaného celku a na spôsobilosť Tovaru ako
nainštalovaného celku na jeho riadne užívanie (prevádzkovanie)
e. s technologickými postupmi predpísanými výrobcom/-ami materiálu/-lov použitého/-tých pri inštalácii Tovaru.
8. Kupujúci je povinný zabezpečiť kompletnú súčinnosť a prípravu k inštalácii Tovaru ( zdvíhacie a prepravné zariadenia,
stavebná pripravenosť, potrebný počet pracovníkov)
9. Vzhľadom na skutočnosť, že dodanie Tovaru podľa tejto Zmluvy bude financované aj z prostriedkov Európskej únie,
ktoré majú byť Kupujúcemu poskytnuté podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len
ako „Zmluva o NFP“), Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je povinný umožniť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným Tovarom zo strany oprávnených osôb na výkon
kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona z EŠIF, zákona
o finančnej kontrole a audite Zmluvy o poskytnutí NFP a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy
o NFP. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.
10. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne príjmu opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených
kontrolou/auditom/overovaním a to v lehote stanovenej Kupujúcim.
11. Predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly vnútorného auditu a vládneho auditu
orgánov štátnej správy v zmysle zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.
12. Kupujúci má právo odmietnuť ponúknutý Tovar prevziať v prípade, že bude vykazovať vady zabraňujúce jeho
funkčnosti, pričom takéto neprevzatie Tovaru nezakladá omeškanie veriteľa na strane Kupujúceho.
13. Predávajúci je povinný dodať predmet Zmluvy ako jeden celok.
14. Predávajúci je povinný oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v Prílohe č. 4
tejto Zmluvy
15. Kupujúci určuje pravidlo na zmenu subdodávateľov počas plnenia tejto Zmluvy:
15. 1 V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti Zoznamu subdodávateľov uvedeného v Prílohe
č. 4 tejto Zmluvy, je Predávajúci povinný predložiť Kupujúcemu do 5 pracovných dní odo dňa kedy sa o tejto
skutočnosti dozvie žiadosť o zmenu subdodávateľa v ktorej budú uvedené:
a.

údaje o novom subdodávateľovi (v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa pobytu, identifikačné
číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné
číslo) a údaje o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia
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b.

informácia o podiele zákazky, ktorú má predávajúci v úmysle zadať novému subdodávateľovi a o
predmete zmluvy o subdodávke
15.2 Predávajúci pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na
základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
15.3 Predávajúci je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným
súhlasom Kupujúceho k navrhovanému subdodávateľovi.
15.4 Kupujúci rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia
informácií o predmete zmluvy o subdodávke a informácií o osobe nového subdodávateľa.
15.5

Kupujúci oznámi Predávajúcemu svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o
subdodávke najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak Kupujúci
neoznámi svoj nesúhlas do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to
znamená, že nemá výhrady k výberu nového subdodávateľa a Predávajúci je oprávnený uzatvoriť s vybraným
novým subdodávateľom príslušnú zmluvu, na základe ktorej bude zabezpečované plnenie tejto Zmluvy.

15.6 Kupujúci požaduje, aby v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia zmluvy Predávajúci preukázal, že
subdodávateľ, ktorý sa bude podieľať na dodaní plnenia, má zapísaných konečných užívateľov výhod v Registri
partnerov verejného sektora, a to v súlade so zákonom 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplnení niektorých zákonov po celý čas trvania tejto Zmluvy.

IV.
Čas dodania Tovaru
1.

2.
3.

4.

Predávajúci je povinný v súlade s touto Zmluvou konať tak, aby bol Tovar dodaný Kupujúcemu do 30 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Konkrétny termín dodania oznámi Predávajúci Kupujúcemu najmenej tri
pracovné dni vopred a to písomne na e-mail adresu: matejka@mat-obaly.sk a telefonicky na tel. č.00421905 607863.
Ak Predávajúci dodá Tovar pred dojednaným časom, je Kupujúci povinný riadne dodaný Tovar prevziať.
Zmluvné strany sa dohodli, že čas dojednaný na dodanie Tovaru sa predlžuje o dobu trvania nasledovných prekážok:
a. nevhodné pokyny Kupujúceho prekážajú v riadnom inštalovaní Tovaru v Mieste dodania, pričom ale musí byť
splnená podmienka, že Predávajúci Kupujúceho na nevhodnosť pokynov preukázateľne upozornil ale Kupujúci
písomne trval na inštalovaní Tovaru podľa pokynov;
b. iná prekážka nezávislá od vôle Predávajúceho, ktorá mu bráni v dodaní Tovaru, ak nemožno rozumne
predpokladať, že by Predávajúci túto prekážku alebo jej následky mohol odvrátiť alebo prekonať, ani že by v čase
vzniku jeho záväzku dodať Tovar túto prekážku mohol predvídať.
Ihneď po tom, ako nastane niektorá skutočnosť uvedená v bode 4.3 tohto článku Zmluvy, je Predávajúci povinný
preukázateľnou formou informovať Kupujúceho o povahe prekážky a predpokladanej dobe jej trvania. Ustanovenie
bodu 4.3 tohto článku Zmluvy tým nie je dotknuté.

V.
Kúpna cena za Tovar a platobné podmienky
1.

Zmluvné strany sa dohodli na celkovej kúpnej cene za Tovar vo výške:
....................................................................EUR bez DPH.
K uvedenej cene bude v prípade, ak je Predávajúci platcom DPH pripočítaná DPH vo
záväzným právnym predpisom

výške určenej všeobecne

v sadzbe ....................................% , vo výške ................................EUR, t. j celková kúpna cena za tovar
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( ďalej len „Kúpna cena) predstavuje ............................................ EUR s DPH.
Kúpna cena bola určená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení
neskorších predpisov. V kúpnej cene sú započítané aj všetky náklady, ktoré Predávajúci vynaloží na splnenie všetkých
svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy.
2.
3.

4.
5.

6.

Kúpnu cenu za predmet tejto Zmluvy uhradí Kupujúci na základe faktúry po dodaní a inštalácii predmetu zákazky.
Kúpna cena je splatná na základe faktúry Predávajúceho, ktorá musí byť vystavená so všetkými náležitosťami
daňového a účtovného dokladu podľa práva Slovenskej republiky a Európskej únie. Ak faktúra vystavená
Predávajúcim a doručená Kupujúcemu podľa tohto článku Zmluvy nebude mať náležitosti účtovného a daňového
dokladu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, je Kupujúci
oprávnený vrátiť faktúru Predávajúcemu na opravu alebo doplnenie s uvedením konkrétnych výhrad. Za deň
doručenia faktúry podľa tohto článku Zmluvy sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej
faktúry.
Splatnosť faktúry Predávajúceho vystavených podľa čl. V. bodu 2 tohto článku bude 60 dní odo dňa ich doručenia
Kupujúcemu.
Ak má dodávateľ sídlo v inom členskom štáte Európskej únie, mimo územia Slovenskej republiky, faktúru vystaví v
súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine sídla. Verejný obstarávateľ je platiteľom DPH podľa zákona č.
222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
V neoddeliteľnej Prílohe č. 2 tejto Zmluvy : Cenová kalkulácia je rozpis jednotlivých cien predmetu Zmluvy, podľa
ktorého Predávajúci určil výšku Kúpnej ceny. Príloha č. 2 je vyhotovená v tlačenej podobe.
VI.
Spôsob inštalovania Tovaru v Mieste dodania

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Kupujúci v primeranom čase vopred a na výzvu Predávajúceho odovzdá Predávajúcemu priestor so stavebnou
prípravou určený na inštaláciu Tovaru v Mieste dodania, a to na účely inštalovania Tovaru. O odovzdaní priestoru
a stavebnej pripravenosti podľa tohto bodu spíšu Zmluvné strany odovzdávací protokol, v ktorom uvedú najmä čas
odovzdania a stav priestoru a stavebnej pripravenosti s prihliadnutím na ich spôsobilosť na inštaláciu Tovaru.
Odo dňa odovzdania priestorov Predávajúcemu podľa čl.VI bod.1 tohto článku Zmluvy je Kupujúci povinný
zabezpečovať ochranu priestorov, vrátane inštalovaného Tovaru a materiálov a technológií nachádzajúcich sa
v priestoroch, pred zásahom a vstupom nepovolaných osôb.
Predávajúci sa zaväzuje viesť o inštalovaní Tovaru príslušnú dokumentáciu – montážny denník, v ktorom bude
pravidelne zaznamenávať všetky podstatné skutočnosti, ktoré sa stali pri inštalovaní Tovaru. Predávajúci sa zaväzuje,
že akékoľvek komplikácie vzniknuté pri inštalovaní Tovaru bez zbytočného odkladu preukázateľnou formou oznámi
Kupujúcemu a zapíše ich do montážneho denníka.
Predávajúci sa zaväzuje:
a. na vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať dopravu montážnych materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií,
ich skladovanie a presun na miesto dodania tovaru v zmysle čl. III. bod 5.
b. vykonať montáž Tovaru na mieste inštalovania Tovaru. Kupujúci zabezpečí súčinnosť pri montáži podľa Čl. III bod
6. tejto Zmluvy
c. na zapojenie Tovaru do sietí Kupujúceho – tak aby boli zabezpečené nezávisle od zlyhania bezpečnostných prvkov
kupujúceho
d. na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných skúšok inštalovaného Tovaru
a vydanie protokolov o týchto skúškach ak je to potrebné podľa práva Slovenskej republiky a Európskej únie,
e. na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečiť vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov
konštrukcií, zariadení a použitých materiálov ak je to potrebné podľa práva Slovenskej republiky a Európskej únie,
f. dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
g. udržovať čistotu v priestoroch Kupujúceho,
h. udržiavať čistotu na prístupovej verejnej komunikácii/komunikáciách,
i. dodržiavať všetky ďalšie podmienky uvedené v príslušných povoleniach na dodanie Tovaru ak sú vydané.
Kupujúci je oprávnený kontrolovať inštaláciu Tovaru priebežne v dohodnutých časových obdobiach vo forme
kontrolných dní, prostredníctvom Kupujúcim určenej osoby.
Predávajúci je povinný vytvoriť Kupujúcemu na vykonávanie kontroly podľa bodu 5 tohto článku Zmluvy primerané
podmienky a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť.
Ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak, o výsledku kontroly podľa bodu 5 tohto článku Zmluvy
spíšu zápisnicu, obsahujúcu najmä čas vykonania kontroly, údaje o osobách, prostredníctvom ktorých Kupujúci
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8.

9.

kontrolu vykonal, údaje o osobách, ktoré sa zúčastnili na kontrole za Predávajúceho, rozsah vykonania kontroly
a výsledné zistenia.
Ak Kupujúci zistí, že Predávajúci vykonáva inštaláciu Tovaru v rozpore so svojimi povinnosťami podľa tejto Zmluvy
alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, je Kupujúci oprávnený dožadovať sa toho, aby Predávajúci
odstránil vady vzniknuté vadným inštalovaním inštalácie Tovaru a aby vykonával inštaláciu Tovaru riadnym
spôsobom.
Za inštaláciu fotovoltických systémov bude zodpovedať zamestnanec, samostatný elektrotechnik
............................................................., ktorý spĺňa požiadavky v zmysle § 22 Vyhlášky 508/209 Z.z.
VII.
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

1.
2.

Vlastníkom Tovaru sa Kupujúci stane okamihom dodania Tovaru a súčasne jeho zaplatením na účet Predávajúceho.
Nebezpečenstvo škody na Tovare znáša Predávajúci, a to do okamihu dodania Tovaru Kupujúcemu.

VIII.
Dodanie Tovaru
1.

2.

3.

4.

Predávajúci splní svoju povinnosť dodať Tovar podľa tejto Zmluvy jeho riadnym inštalovaním a odovzdaním
Kupujúcemu v súlade s ustanoveniami článku III. bod 5 tejto Zmluvy, v súlade s ustanoveniami tohto článku a v súlade
s objednávkou Kupujúceho.
Bez zbytočného odkladu po vykonaní funkčných skúšok Tovaru je Predávajúci povinný vyzvať Kupujúceho na prevzatie
Tovaru, a to najneskôr päť (5) pracovných dní vopred. Odovzdanie Tovaru sa uskutoční na mieste, kde bol Tovar
inštalovaný a v čase uvedenom vo výzve Predávajúceho, inak v piaty pracovný deň po oznámení Kupujúcemu o 10.00
hod.
Pri odovzdaní Tovaru je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu aj:
a. protokoly, atesty, certifikáty a záručné listy vzťahujúce sa na skúšky Tovaru a na konštrukcie, zariadenia
a materiály použité pri inštalácii Tovaru,
b. dokumentáciu o inštalovaní Tovaru vypracovanú Predávajúcim v jej fyzickom vyhotovení (dva rovnopisy)
a v elektronickej podobe (formát .pdf, .dwg),
c. prevádzkový manuál resp. pokyny pre riadnu prevádzku zariadenia v Slovenskom jazyku.
O odovzdaní Tovaru spíšu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedú najmä:
a. vyhlásenie Zmluvných strán o tom, či podľa skutočností zistených pri odovzdávaní bol Tovar dodaný v súlade
s touto Zmluvou,
b. zhodnotenie akosti odovzdávaného Tovaru a prípadný súpis zistených vád Tovaru,
c. dojednanie o spôsobe a lehotách na odstránenie zistených vád Tovaru a prípadné iné dojednania Zmluvných
strán; Zmluvné strany sa dohodli, že lehota na odstránenie zistených vád nebude dlhšia ako do 3 (tri) pracovné
dni, ak sa Zmluvné strany nedohodnú v jednotlivom prípade inak,
d. zoznam protokolov, atestov a certifikátov odovzdaných spolu s Tovarom,
e. iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo Zmluvných strán ak sú opodstatnené,
f. dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvných strán (ďalej „Odovzdávací protokol“).

IX.
Zodpovednosť za vady a záruka za akosť Tovaru
1.

2.

Tovar má vady, ak nezodpovedá tejto Zmluve alebo ak Predávajúci porušil povinnosť dodať Tovar v akosti
a vyhotovení, ktoré určuje Zmluva. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany potvrdzujú, že Predávajúci
zodpovedá za vady Tovaru aj za záruku za akosť v plnom rozsahu.
Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru:
i.ktoré má Tovar v čase jeho odovzdania Kupujúcemu,
ii.vzniknuté po čase uvedenom v bode (i), ak boli spôsobené porušením povinnosti Predávajúceho,
iii.v rozsahu záruky za akosť Tovaru poskytnutej v tejto Zmluve. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené
nevhodnými pokynmi Kupujúceho pri inštalácii Tovaru, ak v súlade s touto Zmluvou včas upozornil Kupujúceho
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3.
4.
5.

6.

7.

8.

na nevhodnú povahu jeho pokynov a prerušil inštalovanie Tovaru, ako to bolo potrebné, a Kupujúci na použití
pokynov pri inštalovaní Tovaru písomne trval.
Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie vád Tovaru zistených pri odovzdávaní Tovaru spôsobom a v lehote
uvedenej v Odovzdávacom protokole.
Predávajúci preberá záruku za akosť inštalovaného Tovaru, pričom dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov odo
dňa dodania Tovaru Kupujúcemu.
Záručná doba začne plynúť dňom riadneho odovzdania Tovaru Kupujúcemu na základe Odovzdávacieho protokolu.
Záručná doba platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskôr ako pri odovzdaní Tovaru.
Zodpovednosť Predávajúceho za vady Tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť nevznikne, ak tieto vady boli
spôsobené (po prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho) vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich Predávajúci
alebo osoby, pomocou ktorých plnil svoj záväzok. V prípade zariadení použitých pri inštalovaní Tovaru podľa tejto
Zmluvy, na ktoré sa vzťahuje záručná doba uvedená v záručnom liste, platí namiesto dĺžky záručnej doby dohodnutej
v bode 4. tohto článku Zmluvy dĺžka záručnej doby vyplývajúca zo záručného listu; táto záručná doba začne však
plynúť najskôr dňom riadneho odovzdania Tovaru Kupujúcemu na základe Odovzdávacieho protokolu.
Kupujúci je povinný podať Predávajúcemu správu o vadách Tovaru, za ktoré zodpovedá Predávajúci, bez zbytočného
odkladu po tom, čo ich zistil, a tieto vady špecifikovať. Zmluvné strany sa pre prípad vád Tovaru, na ktoré sa vzťahuje
záruka za akosť, dohodli, že počas záručnej doby má Kupujúci právo požadovať a Predávajúci povinnosť bezplatne
tieto vady odstrániť. Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovanej vady Tovaru bez zbytočného
odkladu od podania správy o vade a zabezpečiť odstránenie vady Tovaru v lehote primeranej povahe vady, najneskôr
však do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa oznámenia vady.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak vady včas oznámené sú neodstrániteľné alebo ich predávajúci
neodstráni v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu kupujúci určí. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na
náhradu škody.
V otázkach touto zmluvou neupravených platia pre vady tovaru ustanovenia §422 a nasl. Obchodného zákonníka.
X.
Porušenie povinností zmluvných strán

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním tovaru podľa prílohy č. 1 má Kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 0,01 % z celkovej ceny tovaru za každý deň omeškania s dodaním tovaru.
V prípade omeškania Predávajúceho s odstránením vady tovaru podľa čl. IX bod 6. má Kupujúci nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 0,01 % z celkovej ceny tovaru za každý deň omeškania s odstránením vady tovaru.
V prípade omeškania s úhradou faktúry je Predávajúci oprávnený vyúčtovať a Kupujúci je povinný zaplatiť úrok
z omeškania vo výške 0,01 % z fakturovanej neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Úroky z omeškania sú
splatné v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu.
Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody.
Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto Zmluve, zakladá oprávnenie
odstúpiť od Zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od Zmluvy sa riadi
ustanoveniami § 345 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
Ak omeškanie Predávajúceho alebo Kupujúceho s plnením podľa tejto Zmluvy znamená podstatné porušenie jeho
zmluvnej povinnosti, je druhá strana oprávnená odstúpiť od Zmluvy, ak to oznámi strane v omeškaní bez zbytočného
odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela.
Zmluvné strany označujú porušenie Zmluvy za podstatné, ak:
a. Kupujúci v rozpore s touto Zmluvou do 14 kalendárnych dní neprevezme Predávajúcim ponúknutý a riadne
inštalovaný Tovar alebo neurobí aspoň opatrenia nasvedčujúce ochote Tovar prevziať,
b. Predávajúci nedodal Tovar v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých
podmienok,
c. Predávajúci neodstráni vady Tovaru podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve
d. Predávajúci neumožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu z zmysle
príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ.
Kupujúci je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak
a. Predávajúci vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude zahájené
exekučné konanie a pod.;
b. Predávajúci zmení parametre Tovaru, ktorých použitie nebolo vopred odsúhlasené Kupujúcim podľa Zmluvy
o poskytnutí NFP;
c. Predávajúci bez súhlasu Kupujúceho postúpi práva a záväzky z tejto Zmluvy na tretiu osobu;
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d.
e.
f.

9.

Predávajúci je v omeškaní s dodaním Tovaru podľa tejto Zmluvy;
Predávajúci vykoná zmenu pri plnení tejto Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho;
vzniknú nepredvídané okolnosti na strane Predávajúceho, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia tejto Zmluvy
a súčasne sa nejedná o okolnosti vylučujúce zodpovednosť Predávajúceho;
g. je preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít tejto Zmluvy súvisiacich s činnosťou
Predávajúceho;
h. Predávajúci poskytne nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo neposkytne informácie požadované
Kupujúcim alebo neposkytne informácie v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.
Predávajúci je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak:
a. Kupujúci vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude vyhlásené
exekučné konanie;
b. Kupujúci neposkytne predávajúcemu spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve ani v dodatočne primeranej
lehote a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí Predávajúcemu možnosť vykonať plnenie podľa tejto Zmluvy;
c. vzniknú nepredvídané okolnosti na strane Kupujúceho, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia tejto Zmluvy
a súčasne sa nejedná o okolnosti vylučujúce zodpovednosť Kupujúceho;
d. je preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít tejto Zmluvy súvisiacich s činnosťou
Kupujúceho;

XI.
Záväzok mlčanlivosti
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách týkajúcich sa tejto Zmluvy, vrátane jej
prípadných dodatkov; tento záväzok Zmluvných strán nie je časovo obmedzený.
Dôvernými informáciami podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy sa rozumejú obchodné, právne, finančné, prevádzkové
a ďalšie skutočnosti, informácie a údaje, týkajúce sa rokovania o uzavretí, obsahu a plnenia tejto Zmluvy, vrátane jej
prípadných dodatkov, alebo s nimi súvisiace, s výnimkou:
a. informácií, ktoré sú v deň uzavretia tejto Zmluvy verejne známymi alebo ktoré sa už v tento deň dali zadovážiť z
bežne dostupných zdrojov,
b. informácií, ktoré sa stali po dni uzavretia tejto Zmluvy verejne známymi alebo ktoré sa po tomto dni už dajú
zadovážiť z bežne dostupných zdrojov, a to inak než v dôsledku porušenia povinnosti Zmluvnej strany zachovávať
mlčanlivosť podľa tohto článku,
c. informácií, z ktorých povahy vyplýva, že dotknutá Zmluvná strana nemá záujem o ich utajenie, ak ich dotknutá
Zmluvná strana výslovne neoznačila za dôverné(ďalej len „Dôverné informácie“).
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje:
a. na prípady, ak Zmluvná strana zverejnila Dôverné informácie s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej
Zmluvnej strany,
b. na prípady, keď na základe zákona vznikne Zmluvnej strane povinnosť poskytnúť Dôverné informácie; takáto
Zmluvná strana je povinná informovať dotknutú Zmluvnú stranu o vzniku povinnosti poskytnúť Dôverné
informácie na základe zákona a o spôsobe a rozsahu, akým, resp. v akom ju plnila,
c. na prípady, ak Zmluvná strana použila potrebné informácie alebo dokumenty v prípadných súdnych,
rozhodcovských, správnych a iných konaniach ohľadom práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo s
nimi súvisiacich.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej
strany ďalej neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k Dôverným informáciám. Za tretie
osoby sa však nepokladajú členovia orgánov, zamestnanci alebo iné poverené osoby Zmluvných strán, audítori alebo
právni a iní poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú viazaní ohľadne im sprístupnených Dôverných informácii
povinnosťou mlčanlivosti na základe zákona.
Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že priamo a ani prostredníctvom inej osoby nepoužijú Dôverné informácie
v rozpore s ich účelom pre seba alebo pre inú osobu alebo v rozpore so záujmami dotknutej Zmluvnej strany.
Kde sa v tomto článku Zmluvy hovorí o dotknutej Zmluvnej strane, má sa na mysli tá Zmluvná strana:
i.ktorá Dôverné informácie druhej Zmluvnej strane sprístupnila,
ii.ktorej sa Dôverné informácie týkajú ,
iii. ktorá by mohla byť sprístupnením Dôverných informácií tretím osobám alebo ich použitím v rozpore s ich účelom
priamo dotknutá na svojich právach a oprávnených záujmoch. Ak vo vzťahu k určitým Dôverným informáciám nie je
možné takto dotknutú Zmluvnú stranu jednoznačne určiť, sú ňou obidve Zmluvné strany.
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XII.
Doručovanie a ďalšia komunikácia
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa rozumie doručenie
písomnosti doporučene poštou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy,
doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej Zmluvnej strane (vrátane doručenia osobe oprávnenej
zastupovať príslušnú Zmluvnú stranu vo veciach realizácie tejto Zmluvy). Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj
deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne
uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je
na zásielke, doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že
„adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto
poznámka zakladá na pravde.
Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa v prípade Predávajúceho použije adresa jeho sídla v záhlaví tejto
Zmluvy a v prípade Kupujúceho adresa jeho sídla v záhlaví tejto Zmluvy, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát
písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností.
V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti
s touto Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú
Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane
pred odosielaním písomnosti.
Ak sa akákoľvek písomnosť na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou doručuje inak ako poštou, je
možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese určenej podľa bodu 1. alebo bodu 2. alebo bodu 3. tohto článku,
ak sa na tomto mieste zdržujú osoby oprávnené prijímať v mene Zmluvnej strany písomnosti.
Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznámenia, informácie a návrhy podľa tejto Zmluvy si
Zmluvné strany môžu adresovať aj elektronicky e-mailom prostredníctvom osôb oprávnených zastupovať Zmluvné
strany vo veciach realizácie tejto Zmluvy alebo iných osôb, ak to pripúšťa zákon alebo táto Zmluva.
Každá Zmluvná strana je na požiadanie povinná oznámiť bez zbytočného odkladu druhej Zmluvnej strane aktuálne
údaje o svojom obchodnom mene, sídle, identifikačnom čísle, údajoch o zápise v obchodnom registri a o osobách
oprávnených konať v jej mene.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť a vzájomne sa informovať o ďalších
skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, oznamovať si včas dôležité
okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich spoluprácu podľa tejto Zmluvy.

XIII.
Zánik zmluvy
1.
2.

3.
4.

5.

Táto Zmluva zaniká jej zrušením dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od tejto Zmluvy oprávnenou Zmluvnou
stranou alebo z iných dôvodov stanovených platným právom alebo predpokladaných v tejto Zmluve.
Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak sa druhá Zmluvná strana dopustí
konania, ktoré je podstatným porušením tejto Zmluvy s poukazom na ustanovenie § 345 Obchodného zákonníka.
Právo na odstúpenie môže oprávnená Zmluvná strana uplatniť písomným oznámením doručeným druhej Zmluvnej
strane, ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dôvodu na odstúpenie od Zmluvy. Ak oznámenie nebude obsahovať
skutkové vymedzenie dôvodu na odstúpenie od Zmluvy, bude odstúpenie neplatné.
Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia písomného oznámenia druhej
Zmluvnej strane.
Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka
nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo
vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy. Strana, ktorej pred odstúpením od zmluvy poskytla
plnenie druhá strana, toto plnenie vráti; pri peňažnom záväzku spolu s úrokmi vo výške ustanovenej na základe
zákona.
Kupujúci si vyhradzuje právo v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu predmetu tejto zmluvy a výsledky
administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú
financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávaním predmetu Zmluvy odstúpiť od tejto zmluvy bez akýchkoľvek
sankcií, pričom táto zmluva stráca platnosť od počiatku bez akéhokoľvek nároku na odškodnenie zmluvných strán.
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XIV.
Záverečné ustanovenia
1.

Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Táto zmluva bude podpísaná až po vykonaní ex-ante kontroly, ktorú vykoná poskytovateľ nenávratného finančného
príspevku a doručením záveru kontroly, ktorým je súhlas s podpísaním zmluvy . K podpisu zmluvy vyzve kupujúci
dodávateľa písomne do 5 pracovných dní od doručenia záveru kontroly, ktorým je súhlas s podpísaním zmluvy.
3. Zmluva bude platná podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda po splnení odkladacej podmienky,
ktorá spočíva v tom, že Kupujúci doručí Predávajúcemu oznámenie o pripustení výdavkov súvisiacich s VO do
financovania. Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia predmetného oznámenia predávajúcemu.
4. Všetky termíny započatia plnenia a všetky počítania hmotno-právnych lehôt medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ako aj
ďalšie právne skutočnosti zakladajúce, zrušujúce a meniace vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami
sa právne odvíjajú od momentu účinnosti tejto Zmluvy.
5. Predávajúci je povinný mať v čase podpisu tejto zmluvy, ako aj počas celej doby jej platnosti, zapísaných konečných
užívateľov výhod v Registri partnerov verejného sektora, a to v súlade so zákonom 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Túto Zmluvu možno meniť alebo zrušiť len dohodou Zmluvných strán v písomne forme. Tým nie je dotknuté právo
Zmluvných strán odstúpiť od tejto Zmluvy podľa jej ustanovení alebo podľa zákona.
7. Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto
Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné
alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo
neúčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými stranami platí zodpovedajúca úprava
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenského právneho poriadku.
8. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Predávajúci a štyri vyhotovenia
Kupujúci.
9. Zmluvné strany si túto Zmluvu starostlivo prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že Zmluva vyjadruje ich
slobodnú a vážnu vôľu, pripájajú svoje podpisy.
10. Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
a. Príloha č. 1: Technická špecifikácia predmetu Zmluvy
b. Príloha č. 2: Cenová kalkulácia - rozpis jednotlivých cien predmetu Zmluvy
c. Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov (ak je uplatniteľné)

Za Kupujúceho:

Za predávajúceho:

v ................................, dňa ..........................

v ................................,dňa .........................

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

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

PaedDr. Dušan Matejka, konateľ spoločnosti

Meno a priezvisko osoby/osôb, oprávnených
konať v mene uchádzača
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