TUBAPACK, a.s.
Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
IČO: 36 629 723
___________________________________________________________________________
Výzva na predkladanie ponúk
/prieskum trhu/
V súlade s metodickým výkladom upravujúcim pravidlá a postupy obstarávania pre
prijímateľov, ktorí nie sú verejným obstarávateľom, ani obstarávateľom, ale ktorým verejný
obstarávateľ poskytne časť finančných prostriedkov z NFP predstavujúcich percentuálny podiel
rovnaký alebo nižší ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných
prác a poskytnutie služieb .
1. Identifikácia osoby (ďalej len ako „prijímateľ“)
Názov:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
v mene kt. koná:
web:
e-mail:

Kontaktné miesto :

Kontaktná osoba:
Mobil:
Tel./Fax:
e-mail:

TUBAPACK, a.s.
Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
36 629 723
SK2021879013
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner, PhD, predseda
predstavenstva
http://www.tubapack.sk/
pittner@zhsas.sk
*
ICTUS CONSULTING s.r.o.
Murgašova 8
974 01 Banská Bystrica
Mgr. Katarína Šebová
+421 905346087
+421 484134462
ictusconsulting@ictus.sk
ksebova@ictus.sk

2. Názov zákazky, druh zákazky:
„Inšpekčný kontrolný systém“ Zákazka v zmysle metodického výkladu CKO č. 12 –
tovary, v rámci projektu s názvom: „Zvýšenie efektívnosti výroby hliníkových túb
prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií.“
3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky)
Predmetom zákazky je dodanie inšpekčného (kontrolného) off-line systému so softvérom na
porovnanie/kontrolu. Bližšia špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie
ponúk, Opis predmetu zákazky – Technická špecifikácia.
V prípade, ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétny produkt
môže záujemca/potenciálny dodávateľ (ďalej aj ako „dodávateľ“) predložiť ekvivalentné
plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký
alebo lepší výsledok.

4.

5.

6.
6.1

6.2

Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať
kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre, ako je požadované pri
pôvodnom predmete zákazky. Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre.
Miesto dodania predmetu zákazky, trvanie zmluvy alebo termín realizácie predmetu
zákazky:
Dĺžka trvania zákazky: 1 mesiac odo dňa prijatia objednávky na strane Zhotoviteľa.
Miesto dodania: prevádzka spoločnosti, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
NUTS: SK032
Financovanie zákazky
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ
(EŠIF) v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Kód : OPVaI-MH/DP/2018/1.2.215. a z vlastných prostriedkov prijímateľa.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Potenciálny dodávateľ musí predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar v rozsahu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky. Splnenie podmienky účasti preukáže predložením dokladu o
oprávnení dodávať tovar (fotokópia výpisu z obchodného registra alebo zo živnostenského
registra preukazujúca oprávnenie dodávať tovar, resp. fotokópia z internetu).
Technická a odborná spôsobilosť
Potencionálny dodávateľ musí predložiť zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri
roky od vyhlásenia tejto zákazky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.
V tomto zozname je uchádzačovi doporučené uviesť: názov (obchodné meno) a sídlo
odberateľa (objednávateľa), názov predmetu plnenia zmluvy (zákazky), stručný opis predmetu
plnenia, zmluvnú cenu bez DPH, zmluvnú lehotu dodania a meno, tel. číslo, prípadne e-mail
kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné overiť uvedené informácie.
V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname dodávok tovaru aj dodávky v inej mene ako je €,
v prehľade uvedie okrem sumy v pôvodnej mene aj sumu v €, ktorú prepočíta kurzom ECB ku
dňu zverejnenia tejto výzvy. Zoznam dodávok tovaru musí byť podpísaný štatutárnym
orgánom potenciálneho dodávateľa/uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať v mene
uchádzača.
Zo zoznamu dodávok tovaru, preukazujúcich splnenie podmienok účasti musí vyplynúť, že
celková hodnota realizovaných dodávok rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky v požadovanom období bola v minimálnej hodnote 70.000,00 EUR bez
DPH.
Potenciálny dodávateľ môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok
účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti čestným vyhlásením, pričom na
požiadanie poskytne prijímateľovi doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Potenciálny
dodávateľ, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný je povinný pred podpisom zmluvy/zadaním
objednávky predložiť všetky doklady, ktoré predbežne nahradil čestným vyhlásením.
Potenciálny dodávateľ doručí doklady prijímateľovi do piatich pracovných dní
odo dňa doručenia žiadosti, ak prijímateľ neurčil dlhšiu lehotu. Ak potenciálny dodávateľ
nedoručí doklady v stanovenej lehote, jeho ponuka nebude prijatá a ako úspešný bude
vyhodnotený potenciálny dodávateľ, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.

7. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
7.1
Doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti, t. j. doklad o oprávnení dodávať
tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa bodu 6.1 tejto výzvy

a zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
zákazky podľa bodu 6.2 tejto výzvy.
7.2
Cenovú ponuku - Návrh na plnenie kritérií (vyplnená príloha č. 2 k tejto výzve),
pričom potenciálny dodávateľ v nej uvedie:
- svoje identifikačné údaje,
- obchodný názov výrobcu,
- typové označenie ponúkaného zariadenia,
- skutočné technické parametre ponúkaného zariadenia (uviesť áno/nie, v prípade
číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu),
- navrhovanú cenu k jednotlivým položkám a celkovú cenu za logický celok (bez
DPH, výška DPH a cena s DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, resp.
dodanie tovaru je od DPH oslobodené, uvedie sa konečná cena),
- miesto a dátum vyhotovenia ponuky,
- podpis a pečiatku (v prípade povinnosti používať pečiatku).
7.3
Vyhlásenie dodávateľa (vyplnená príloha č. 3 k tejto výzve)
7.4
Súhlas so spracúvaním osobných údajov (vyplnená príloha č. 4 k tejto výzve).
8. Výsledkom zadávania zákazky bude Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka (ďalej
aj ako „Zmluva“) uzatvorená s úspešným dodávateľom, ktorá je prílohou č. 6 k tejto výzve.
Návrh Zmluvy nemusí byť súčasťou ponuky. Na predloženie návrhu Zmluvy bude
vyzvaný iba úspešný dodávateľ.
Prijímateľ neuzavrie Zmluvu s dodávateľom alebo dodávateľmi, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov
verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Úspešný dodávateľ v Zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uvedie údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť
zápisu do registra partnerov verejného sektora.
9.

Predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručiť (poštová zásielka, kuriér, osobné doručenie) v písomnej forme a
v rozsahu podľa bodu 7. tejto výzvy na adresu kontaktného miesta – ICTUS CONSULTING
s.r.o., Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica v lehote na predkladanie ponúk alebo podpísanú
a naskenovanú ponuku vo formáte pdf na e-mailovú adresu kontaktného miesta
ictusconsulting@ictus.sk; alebo ksebova@ictus.sk.
V prípade doručenia ponuky poštovou zásielkou (kuriérom), resp. pri osobnom doručení,
dodávateľ vloží ponuku do uzavretého obalu. Na obale ponuky treba uviesť nasledovné údaje:
 adresa kontaktného miesta, uvedená v bode 1 tejto výzvy ,
 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania dodávateľa, alebo obchodné mená a sídla,
resp. miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov,
 označenie „súťaž – neotvárať“,

10.

 označenie heslom súťaže „TP - kontrola “
V prípade doručenia ponuky e-mailom, do predmetu e-mailu dodávateľ uvedie „súťaž –
neotvárať“ a označenie „TP - kontrola“.
Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zo strany osoby
akceptovaná.
Lehota na predkladanie ponúk
Do 21.04.2020 do 10:00 hod.

11.
12.
13.

14.
15.

Lehota viazanosti ponúk
30.09.2020
Kritérium na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena v mene EUR bez DPH.
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné a uskutoční sa dňa 21.04.2020 o 11:00 hod.
v priestoroch kontaktného miesta.
Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou
cenou za celý predmet zákazky definovaný v bode 3 tejto výzvy sa umiestni na prvom mieste
v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste v poradí. Úspešná bude ponuka na
prvom mieste v poradí.
Ponuka je súčasťou prieskumu trhu.
Ďalšie informácie
15.1 Prijímateľ splnomocnil na realizáciu zadávania zákazky kontaktné miesto a kontaktnú
osobu podľa bodu 1. tejto výzvy a určil na komunikáciu e-mailovú adresu kontaktného
miesta: ictusconsulting@ictus.sk, alebo ksebova@ictus.sk.
15.2 Zaslanie Výzvy na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky a prípadná
komunikácia s dodávateľmi bude zabezpečovaná e-mailom. Predkladanie ponúk je
možné realizovať podľa bodu 9. tejto výzvy poštovou zásielkou (kuriérom), osobne,
resp. predložiť na e-mailovú adresu kontaktného miesta.
15.3 Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť prijatie každej správy v písomnej
odpovedi.
15.4. Informácia o vyhodnotení ponúk bude dodávateľom zaslaná na ich e-mailovú adresu.
Úspešný dodávateľ bude vyzvaný na súčinnosť a na uzavretie Zmluvy.
15.5 Ponuka dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má
dodávateľ sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace
súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
15.6 V prípade osobného doručenia ponuky zo strany potenciálneho dodávateľa, je
povinnosťou prijímateľa vydať potvrdenie o prevzatí ponuky, ak o to potenciálny
dodávateľ požiada.
15.7 Prijímateľ je povinný uzatvoriť zmluvu v súlade s výzvou na predkladanie ponúk
a s ponukou úspešného dodávateľa.
15.8 Prijímateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak
a)
ani jeden potenciálny dodávateľ nesplnil podmienky uvedené vo výzve na
predkladanie ponúk,
b)
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie (pozn. tieto
okolnosti je prijímateľ povinný pomenovať a odôvodniť zrušenie postupu
zadávania zákazky).

Prílohy:

1. Opis predmetu zákazky
2. Cenová ponuka - Návrh na plnenie kritérií
3. Vyhlásenie dodávateľa
4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov
5. Informácie o spracovávaní osobných údajov dotknutých osôb
6. Návrh zmluvy

V Banskej Bystrici, dňa 17.03.2020

___________________________________
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner, PhD
predseda predstavenstva
zastúpený na základe plnej moci
Mgr. Katarína Šebová
konateľ spoločnosti ICTUS CONSULTING s.r.o

Príloha č. 1
Opis predmetu zákazky
Technická špecifikácia

Požadovaný parameter

Základný stroj

Typ:
Kontrola:
 Rozlíšenie na monitore - min.: (pixel)
Veľkosť formátu scannera – min.:
Kontrolovaná oblasť – min.: (mm)

Požadovaná hodnota
Off-line
- file vs. file (PDF,TIF, JPEG,BMP)
- fyzická vzorka / nátlačok vs.
schválená grafika vo formáte PDF
2560 x 1440
A3
317 x 470

Funkcie
Oddelenie tlačiteľného obsahu od technického obsahu v PDF.
Vrstvy alebo farby automaticky alebo manuálne priraditeľné, tak aby boli súčasťou tlačiteľného
obsahu , alebo technického obsahu.
Priradenie vrstiev ku grafike, orezovým značkám, nepotlačeným plochám (plochy bez laku).
Vrstvy priamo podrobiteľné kontrole.
Nastavenie citlivosti kontroly.
Vybavenie:
Modul na automatické čítanie 1D kódov
na všetkých vzorkách, tak aby vyhovovali
a klasifikáciu obsahu
norme ISO15416 a 15416-1 na kódoch
EAN-13, EAN 8
Modul na automatické čítanie 2D kódov
Vrátane určenia stupňa kvality všetkých
Data Matrix a QR kódov podľa normy ISO
15415
Počítač
s nainštalovaným inšpekčným SW a OS
Windows 7 Ultimate, 64 bit. alebo
ekvivalentný
Operačný systém, ovládač scannera a klávesnica
Slovenská jazyková verzia
Dokumentácia v slovenskom jazyku
V papierovej forme a na CD/DVD

Ďalšie súčasti Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku:
Doprava na miesto (prevádzka spoločnosti): Priemyselná 12 965 63 Žiar nad Hronom
hodnoty
obstarávaného Montáž a zapojenie zariadenia, vrátane testu funkčnosti
logického
Záruka min. 24 mesiacov (okrem spotrebného materiálu)
celku

Príloha č. 2
Cenová ponuka - Návrh na plnenie kritérií
1. Základné údaje:
Názov, obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača:

doplní potenciálny dodávateľ
doplní potenciálny dodávateľ
doplní potenciálny dodávateľ

2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Celková (zmluvná) cena bez DPH
Návrh na plnenie kritérií
Inšpekčný kontrolný systém
Typ ponúkaného zariadenia

doplní potenciálny dodávateľ

Názov výrobcu:

doplní potenciálny dodávateľ

Parametre

Plnenie parametrov
Základné parametre:

Typ:

Off-line

ÁNO/NIE
doplní potenciálny dodávateľ

Kontrola:

- file vs. file (PDF,TIF,
JPEG,BMP)
- fyzická vzorka / nátlačok vs.
schválená grafika vo formáte
PDF

ÁNO/NIE
doplní potenciálny dodávateľ

Rozlíšenie na monitore
2560 x 1440
- min.: (pixel)

doplní potenciálny dodávateľ

Veľkosť
formátu
A3
scannera – min.:

doplní potenciálny dodávateľ

Kontrolovaná oblasť –
317 x 470
min.: (mm)

doplní potenciálny dodávateľ
Funkcie:

Oddelenie tlačiteľného obsahu od technického obsahu
v PDF.
Vrstvy alebo farby automaticky alebo manuálne
priraditeľné, tak aby boli súčasťou tlačiteľného obsahu ,
alebo technického obsahu.
Priradenie vrstiev ku grafike, orezovým značkám,
nepotlačeným plochám (plochy bez laku).
Vrstvy priamo podrobiteľné kontrole.
Nastavenie citlivosti kontroly.

ÁNO/NIE
doplní potenciálny dodávateľ

Vybavenie:
na všetkých vzorkách, tak
Modul na automatické
aby vyhovovali norme
čítanie
1D
kódov
ISO15416 a 15416-1 na
a klasifikáciu obsahu
kódoch EAN-13, EAN 8
Vrátane určenia stupňa
Modul na automatické kvality
všetkých
Data
čítanie 2D kódov
Matrix a QR kódov podľa
normy ISO 15415
s
nainštalovaným
inšpekčným SW a OS
Počítač
Windows 7 Ultimate, 64
bit. alebo ekvivalentný
Operačný systém, ovládač
Slovenská jazyková verzia
scannera a klávesnica
Dokumentácia
v V papierovej forme a na
slovenskom jazyku
CD/DVD

ÁNO/NIE
doplní potenciálny dodávateľ

ÁNO/NIE
doplní potenciálny dodávateľ
ÁNO/NIE
doplní potenciálny dodávateľ
ÁNO/NIE
doplní potenciálny dodávateľ
ÁNO/NIE
doplní potenciálny dodávateľ

Cenová ponuka
Jednotková cena

Počet
(Ks)

Inšpekčný kontrolný systém

doplní potenciálny
dodávateľ

1

Doprava na miesto (prevádzka
spoločnosti): Priemyselná 12 965
63 Žiar nad Hronom

doplní potenciálny
dodávateľ

1

Montáž a zapojenie zariadenia,
vrátane testu funkčnosti
Záruka min. 24 mesiacov (okrem
spotrebného materiálu)

doplní potenciálny
dodávateľ
doplní potenciálny
dodávateľ

Popis

1
1

Spolu v EUR bez DPH
Jed.cena x Počet Ks
doplní potenciálny
dodávateľ
doplní potenciálny
dodávateľ
doplní potenciálny
dodávateľ
doplní potenciálny
dodávateľ

CENA spolu v EUR bez DPH

doplní uchádzač

DPH

doplní uchádzač

CENA spolu v EUR vrátane DPH

doplní uchádzač

Platca DPH: áno – nie
(ak potenciálny dodávateľ nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)
3. Čestné prehlásenie potenciálneho dodávateľa
Dolu podpísaný čestne prehlasujem, že:
a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii
a požiadavkám prijímateľa na predmet zákazky a požadovaným náležitostiam uvedeným
vo Výzve na predkladanie ponúk.
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných
prepočtov, berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne
plnenie zmluvy, pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným
predmetom zákazky.
V ........................................., dňa ................................................

-------------------------------------------------meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádza

Príloha č. 3

VYHLÁSENIE DODÁVATEĽA
/vyplní dodávateľ/

Názov, obchodné meno dodávateľa:
Sídlo dodávateľa:
IČO dodávateľa:
Týmto vyhlasujem, že:
 súhlasím s podmienkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk na predmet zákazky:
„Inšpekčný kontrolný systém“
 som dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy,
 všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v cenovej ponuke sú pravdivé
a úplné,
 predkladám iba jednu cenovú ponuku

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––Meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu dodávateľa

Príloha č. 4
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
udelený v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov
Týmto ja, ............................................................... dátum narodenia: ......................, trvale bytom
.........................................................................................................................
(ďalej aj ako „dotknutá osoba“)
udeľujem súhlas
so spracúvaním svojich osobných údajov
prevádzkovateľovi, ktorého zastupuje sprostredkovateľ: ICTUS CONSULTING s.r.o., IČO: 50 279
513, so sídlom Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Obch. reg. OS Banská Bystrica,
Odd. Sro, vložka č. 29844/S.
Rozsah spracovávaných osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, emailová
adresa, telefónne číslo, podpisu, údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky
vyplývajúce z výpisu z registra trestov, údajov týkajúcich sa môjho vzdelania, resp. všetkých
osobných údajov, ktoré poskytujem prevádzkovateľovi, resp. sprostredkovateľovi na základe Výzvy
na predkladanie ponúk zo dňa 17.03.2020.
Účelom spracúvania osobných údajov je:
•
umožniť spoločnosti ........................................................... („spoločnosť“) zúčastniť sa zákazky
v zmysle metodického výkladu upravujúceho pravidlá a postupy zadávania zákazky pre
prijímateľov, ktorí nie sú verejným obstarávateľom, ani obstarávateľom, ale ktorým verejný
obstarávateľ poskytne časť finančných prostriedkov z NFP predstavujúcich percentuálny
podiel rovnaký alebo nižší ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebných prác a poskytnutie služieb nevzťahujúca sa na pôsobnosť ZVO, ktoré je
organizačne zabezpečované sprostredkovateľom v prospech prijímateľa (prevádzkovateľa);
•
preukázanie splnenia podmienok účasti spoločnosti v obstarávaní (tzv. osobné postavenie,
finančné a ekonomické postavenie, technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť a iné
podmienky podľa vyššie uvedenej Výzvy na predkladanie ponúk.
Súhlas udeľujem na dobu neurčitú.
V súvislosti s poskytnutím mojich osobných údajov prevádzkovateľovi, resp. sprostredkovateľovi
zároveň svojim podpisom potvrdzujem, že prevádzkovateľ, resp. sprostredkovateľ mi transparentne,
stručne, jasne a zrozumiteľne poskytol všetky informácie o spracúvaní mojich osobných údajov podľa
§ 19 zákona č. 18/2018 Z.z. vo Výzve na predkladanie ponúk.
V prípade akýchkoľvek otázok o spracúvaní osobných údajov nás kontaktujte na
ictusconsulting@ictus.sk alebo písomne na adrese spoločnosti ICTUS CONSULTING s.r.o.,
Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica.
Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať na ictusconsulting@ictus.sk alebo písomne na adrese
spoločnosti ICTUS CONSULTING s.r.o., Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica.
V ............................ dňa ................2020
.......................................
Dotknutá osoba

Príloha č. 5
Informácie o spracovávaní osobných údajov dotknutých osôb
Prijímateľ týmto poskytuje dotknutým osobám, ktorých osobné údaje bude prijímateľ ako
prevádzkovateľ spracovávať informácie podľa článku 13 GDPR resp. ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov.
Táto informácia vysvetľuje, akým spôsobom spracúva prijímateľ ako prevádzkovateľ pri
obstarávaní osobné údaje.
Pri spracúvaní osobných údajov sa prijímateľ riadi primárne všeobecným nariadením EÚ o
ochrane osobných údajov(“GDPR”) a ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov.
Údaje o prevádzkovateľovi:
prevádzkovateľom TUBAPACK, a.s., Priemyselná 12, 96563 Žiar nad Hronom, zast.: ICTUS
CONSULTING s.r.o. kontaktné údaje: ICTUS CONSULTING s.r.o., Murgašova 8, 974 01 Banská
Bystrica, email: ictusconsulting@ictus.sk
Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:
Zodpovednou osobou je: Mgr. Katarína Šebová
Z akého dôvodu prijímateľ osobné údaje spracováva:
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre vykonanie procesu zadávania zákazky tak, ako ho
definuje metodický výklad CKO č. 12. V rámci tohto procesu musia dodávatelia v zadávaní zákazky
spolu s predložením ponuky preukázať i tzv. osobné postavenie, finančné a ekonomické postavenie,
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. V rámci splnenia podmienok účasti v zadávaní
zákazky dodávatelia predkladajú množstvo dokladov, ktoré obsahujú osobné údaje fyzických osôb,
s ktorými sa osoba oboznamuje, musí ich preskúmať a vyhodnotiť. Právnym základom spracovania
osobných údajov, ktoré mu potenciálni dodávatelia poskytnú je v prvom rade metodický výklad CKO
č. 12 (ďalej len „MP“). Jedná sa teda o právny základ "plnenie zákonnej povinnosti" podľa čl. 6 ods. 1
písm. c) GDPR. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, ktorá je nevyhnutná
v konečnom dôsledku na uzatvorenie zmluvy. V prípade, ak by dotknutá osoba osobné údaje
neposkytla, osoba by nemohla overiť splnenie podmienok osobného postavenia fyzických osôb
a nemohla by usúdiť, či dodávateľ splnil podmienky účasti v zadávanej zákazke.
Komu prijímateľ osobné údaje sprístupňuje:
Osobné údaje získané v rámci procesu zadávania zákazky sprístupňuje prijímateľ len v nevyhnutnej
miere napr. svojim zamestnancom, osobám, ktoré poveruje vykonaním jednotlivých úkonov. Veľmi
podstatné je, že prijímateľ poveril vykonaním zadávania zákazky, t. j. organizáciou tohto procesu,
vrátane vykonania všetkých úkonov, tzv. sprostredkovateľa, ktorým je ICTUS CONSULTING s.r.o.,
IČO: 50 279 513, so sídlom Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica („sprostredkovateľ“).
Sprostredkovateľ spracováva osobné údaje v mene prijímateľa ako prevádzkovateľa na základe
osobitnej zmluvy o spracovávaní osobných údajov. V tejto zmluve sprostredkovateľ vyhlásil, že prijal
primerané technické a organizačné opatrenia, ktorými garantuje bezpečnosť spracúvania osobných
údajov v mene osoby.
Do ktorých krajín prenáša obstarávateľ osobné údaje?
Prijímateľ neplánuje vykonať cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho
hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko). Zverejnenie údajov na webovej
stránke obstarávateľa, ktorá je verejne prístupná nie je možné považovať za prenos vo vlastnom slova
zmysle. Hoci k nemu majú prístup i osoby mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, túto
skutočnosť prijímateľ nevie ovplyvniť.
Ako dlho uchováva prijímateľ Vaše osobné údaje?
Osobné údaje uchováva prijímateľ najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné
údaje spracúvajú. V prípade, ak sa dodávateľ zadávania zákazky len zúčastní, avšak nie je víťazom,
s ktorým je uzatvorená zmluva, jeho osobné údaje sa budú spracovávať najdlhšie po dobu 5 rokov odo
dňa ukončenia zadania zákazky. V prípade, ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy, účtovné podklady je
potrebné uchovávať po dobu 10 rokov, v zmysle zákona o účtovníctve a iných právnych predpisov.
V prípade, ak má prijímateľ povinnosť postupovať v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach,

musí naplniť i požiadavky daného právneho predpisu. V každom prípade však prijímateľ uchováva
dokumenty s osobnými údajmi najdlhšie po dobu ustanovenú osobitnými právnymi predpismi.
Ako o Vás získava prijímateľ osobné údaje?
Osobné údaje získava prijímateľ výlučne od dotknutých osôb, t.j. dotknuté osoby mu ich sami
poskytnú ako súčasť ponuky v procese zadávania zákazky.
Aké práva má dotknutá osoba?
Ak ste predložili do procesu zadávania zákazky svoje osobné údaje v takom rozsahu, že je na základe
nich možná Vaša priama alebo nepriama identifikácia, ste dotknutá osoba. Ako osoba, ktorej osobné
údaje sa spracovávajú máte právo kedykoľvek požadovať prístup k Vašim osobných údajom, právo
žiadať ich opravu (ak sú nesprávne, alebo sa zmenili), máte právo požiadať o vymazanie Vašich
osobných údajov, ak už neexistuje dôvod, pre ktorý by sme ich mali spracovávať, právo požadovať
obmedzenie ich spracovávania, právo namietať proti ich spracovávaniu a za určitých okolností žiadať
prenos týchto údajov. V prípade, ak sa domnievate že spracovávaním Vašich údajov bol porušený
zákon o ochrane osobných údajov alebo nariadenie GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému
orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava. V prípade, ak
chcete uplatniť svoje práva, môžete tak urobiť u prijímateľa (prevádzkovateľa), resp.
u sprostredkovateľa na adrese ICTUS CONSULTING s.r.o., Murgašova 8, 974 01 Banská Bystrica
alebo mailom na: ictusconsulting@ictus.sk.

TUBAPACK, a.s.
Zast. ICTUS CONSULTING s.r.o.,
konateľom Mgr. Katarína Šebová

Príloha č. 6
OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Návrh
Zmluva o dielo č. ...........
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
1.

Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
so sídlom:
IČO:
DIČ/IČ DPH:
v mene kt. koná:
zapísaný:
Bankové spojenie:
IBAN:

1.2

Zhotoviteľ:
so sídlom:
IČO:
DIČ/IČ DPH:
v mene kt. koná:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
IBAN:

1.3

TUBAPACK, a.s.
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
36 629 723
SK2021879013
Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner, PhD. – predseda predstavenstva
Obchodný register OS Banská Bystrica,
odd.: Sa, vl. č. 800/S
Tatra banka, a.s.
SK06 1100 0000 0026 2979 0870

...
...
...
...
...
...
Obchodný register Okresného súdu v ..............,
odd. ......, vl. č.: ..........
...
...

1.4

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení zmluvy o dielo uzavretej podľa ust. §§ 536 a násl.
Obchodného zákonníka (ďalej aj ako len „Zmluva“).
Zmluva je výsledkom verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou
predloženou v rámci verejného obstarávania zo dňa ................ .

2.

Predmet Zmluvy

2.1

Touto Zmluvou sa
2.1.1
Zhotoviteľ zaväzuje

zhotoviť, dodať, namontovať a uviesť do prevádzky na vlastné náklady, vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre Objednávateľa dielo s názvom:
„Inšpekčný kontrolný systém“ v rámci projektu Zvýšenie efektívnosti
výroby hliníkových túb prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií
(ďalej aj ako len „Dielo“).

zaškoliť obsluhu Diela,

vykonať ďalšie činnosti podľa tejto Zmluvy,

2.1.2

2.2

a to všetko spôsobom, v rozsahu a za podmienok v tejto Zmluve ďalej uvedenými.
Objednávateľ zaväzuje

vystaviť objednávku a doručiť ju Zhotoviteľovi,

pripraviť priestory pre dodanie a montáž Diela,

Dielo zhotovené v súlade so Zmluvou prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi
dohodnutú odmenu,

vykonať ďalšie činnosti podľa tejto Zmluvy,
a to všetko spôsobom, v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve ďalej.

Predmetom Zmluvy je nasledovná technológia:

Názov

Množstvo
/ks/

Inšpekčný kontrolný systém

Opis
(Uviesť typové označenie)

1

vrátane licencií za používanie súvisiaceho softvéru, dopravy na miesto plnenia a premiestnenie
do miesta umiestnenia, inštalácie zariadení vrátane zapojení do príslušných rozvodov médií a
uvedenia do prevádzky, vykonanie všetkých potrebných východiskových odborných
prehliadok, odborných skúšok a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou
legislatívou EÚ a SR, zaškolenia na nainštalovaných zariadeniach zodpovedných osôb
Objednávateľa v potrebnom rozsahu a dokumentácie potrebnej na ich používanie (inštalačnú
dokumentáciu, pracovné manuály a pod.).

3.

Miesto a Čas plnenia

3.1
3.2

Miestom plnenia je prevádzka spoločnosti, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom.
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať (vykonať) Dielo v lehote najneskôr: do 1 mesiaca odo dňa
prijatia objednávky na strane Zhotoviteľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje fyzicky doručiť Dielo do miesta plnenia v lehote podľa bodu 3.2 tejto
Zmluvy, pričom v rámci tejto lehoty je povinný zabezpečiť:
3.3.1 Bezodkladne po fyzickom doručení Diela nainštalovať Dielo a zaškoliť obsluhu zodpovedné osoby Objednávateľa.
3.3.2 Následne Dielo spustiť do skúšobnej prevádzky v trvaní 10 dní, pričom do doby
skúšobnej prevádzky sa nezapočítava doba, pokiaľ zariadenie stálo z titulu poruchy
dodaného Diela.
3.3.3 Po skončení skúšobnej prevádzky sa vykoná akceptácia Diela, čoho výsledkom je
podpísanie Akceptačného testu.
3.3.4 Následne sa podpíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej aj ako len „Protokol
o odovzdaní a prevzatí Diela“) Podpísanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela
zmluvnými stranami sa považuje za deň zdaniteľného plnenia.
3.3.5 Dielo po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela považuje za vykonané a je
spôsobilé trvalej prevádzky.

3.3

3.4

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania Diela
uvedenom v bode 3.2 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou
predmetu plnenia Zmluvy plniť následkom okolností, vzniknutých na strane Objednávateľa
(napr. stavebná nepripravenosť pre vykonanie Diela, nespolupôsobenie Objednávateľa). V
tomto prípade sa Zhotoviteľovi predlžujú lehoty a dôjde k zmene termínu dokončenia Diela.
Zhotoviteľ má nárok na úhradu preukázateľne zvýšených nákladov, ktoré mu z tohto dôvodu
vznikli.

4.

Cena Diela

4.1

Cena za vykonanie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a presne
zodpovedá obsahu víťaznej ponuky.
Názov

Množstvo
/ks/

Cena v EUR
bez DPH

DPH
(sadzba

Cena v EUR s
DPH

20%)
Inšpekčný

1

kontrolný systém
Dodávka predmetu

1

Zmluvy
Inštalácia a montáž

1

predmetu Zmluvy
vrátane testu
funkčnosti
Záruka min. 24

1

mesiacov
Celková cena
predmetu Zmluvy

4.2

Práce a služby, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odchylne
od dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí.

4.3
4.4

Ceny za nerealizované práce a služby z dôvodu zmien počas realizácie Diela, odsúhlasených
obidvoma zmluvnými stranami, budú z celkovej ceny Diela odpočítané.
Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť ponukový rozpočet predmetu Zmluvy aj každú jeho zmenu,
ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu Zmluvy v súlade s prílohou č. 1 tejto Zmluvy.

5.

Platobné podmienky, fakturácia

5.1

5.7

Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi bezprostredne po vystavení a odoslaní objednávky pre
dodávku Inšpekčný kontrolný systém preddavok vo výške 40% ceny Diela bez DPH, a to na
základe predfaktúry vystavenej Zhotoviteľom.
Záverečnú časť ceny Diela Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej
Zhotoviteľom po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a to vo výške 60% ceny
Diela bez DPH s tým, že táto časť ceny Diela je splatná po podpísaní Protokolu o odovzdaní
a prevzatí Diela. Deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela zmluvnými stranami
sa považuje za deň zdaniteľného plnenia.
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry v zmysle bodu 5.1. Zmluvy.
Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi faktúry minimálne v štyroch vyhotoveniach.
Splatnosť faktúry je 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúr je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové
nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia
opravenej faktúry Objednávateľovi.
Peňažný záväzok Objednávateľa vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania
príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu Zhotoviteľa.
Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí Diela.

6.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je zhotovený podľa dohodnutých
zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto
Zmluve.
Záručná doba Diela: na zariadenie - 24 mesiacov, okrem spotrebného materiálu. Záručná doba
začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie Diela spôsobené Objednávateľom, zmeny spôsobené
bežným opotrebením. Záručná doba neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo
užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má Zhotoviteľ
povinnosť bezplatného odstránenia vady.
Vadou sa rozumie odchýlka v produktivite, kvalite, rozsahu, presnosti alebo ďalších
parametroch Diela stanovených Opisom (technická špecifikácia) predmetu dodávky, touto
Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami a ponukou
uchádzača predloženou vo verejnom obstarávaní.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí,
poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol
zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.
Vady diela, uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, strany nepovažujú za konečnú
možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie Diela sa
nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 5 dní po prevzatí Diela.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej
zistení a to písomnou formou.
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia
reklamovaných Objednávateľom v záručnej dobe v lehote do 48 hodín od oznámenia
Objednávateľom.

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

6.8.
6.9.

6.10.
6.11.

6.12.

Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi pozáručný servis v dĺžke minimálne 5 rokov od
uplynutia záruky. Poskytovanie pozáručného servisu nie je predmetom tejto Zmluvy.

7.

Vykonanie diela

7.3.

Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa
Zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb,
ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestoroch pre montáž a vybaví ich ochrannými
pracovnými pomôckami.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase
jeho použitia známe, že je škodlivý.
Priestory montáže je povinný Zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí Objednávateľ
v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
Súčasťou vykonania predmetu plnenia sú všetky činnosti a náklady vynaložené Zhotoviteľom
najmä na materiál potrebný na zhotovenie Diela, poistenie, clo, iné poplatky súvisiace
s dovozom materiálu, dopravou Diela, poplatky súvisiace s certifikáciou Diela a správne a
obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci, ako aj cena dokumentácie a
návodu na obsluhu Diela, ktoré sú nevyhnutné na riadne užívanie Diela alebo s ním súvisia,
kompletná inštalácia Diela, vykonanie predpísaných testov, skúšok, kompletného zaškolenia
obsluhy Diela po jeho nainštalovaní, záruka za vady a pozáručná technická podpora.
V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu plnenia nevyhnutné akékoľvek právo
duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ
nadobudnutím vlastníctva k predmetu plnenia získa aj všetky oprávnenia a licencie na takéto
práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu plnenia. Zhotoviteľ
udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu a bez vecného a
časového obmedzenia a Objednávateľ je oprávnený udeliť tretím osobám sublicenciu na
použitie Diela a to bez akýchkoľvek obmedzení.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

8.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k Dielu a prechod nebezpečenstva škody

8.3.

Nadobudnutie vlastníckeho práva prechádza na Objednávateľa vykonaním Diela a podpísaním
Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré zabezpečil pre vykonanie Diela.
Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia alebo jeho vykonanej časti znáša výlučne
Zhotoviteľ a to až do jeho prevzatia zo strany Objednávateľa. Nebezpečenstvo vzniku škody
na diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa záverečným odovzdaním predmetu
plnenia, podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
V prípade vzniku škody na predmete plnenia do času jeho prevzatia Objednávateľom sa
Zhotoviteľ zaväzuje túto škodu oznámiť Objednávateľovi a prednostne, bez zbytočného
odkladu, uviesť predmet plnenia do pôvodného stavu.

8.4.
8.5.

8.6.

9.

Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1

Dielo je vykonané ukončením prác a uvedením Diela do trvalej prevádzky (po nainštalovaní
Diela, po zaškolení obsluhy, po 10 dňoch skúšobnej prevádzky a akceptácií Diela).
Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa minimálne 7 dni vopred na odovzdanie a prevzatie Diela.
O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela.
Dielo bude odovzdané len ak Objednávateľ v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela vyhlási,
že Dielo preberá. Ak Objednávateľ odmietne Dielo prevziať, uvedie do Protokolu o odovzdaní
a prevzatí Diela svoje odôvodnenie.

9.2
9.3

9.4
9.5
9.6

Protokolárne prevzatie Diela sa uskutoční po zaškolení obsluhy zo strany Zhotoviteľa, po
zrealizovaní skúšobnej prevádzky a akceptácii Diela – podpísaní Akceptačného testu.
Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje drobné vady a nedorobky,
ktoré nebránia obvyklému užívaniu Diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude dodané spolu s dodacím listom, návodom na použitie,
záručným listom, kópiami certifikátov alebo iných obdobných dokumentov, ktorými je
schválené uvedenie Diela do prevádzky a jeho užívanie v zmysle príslušných právnych
predpisov, dokladmi preukazujúcim nadobudnutie licencie alebo iného práva duševného
vlastníctva v prípade, že v Diele je predmet takéhoto duševného vlastníctva vyjadrený (napr.
software).

10.

Priestory montáže

10.1

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi priestory pre vykonanie Diela v takom
stave, aby Zhotoviteľ mohol začať s montážou Diela podľa podmienok dohodnutých v tejto
Zmluve a v prácach riadne pokračovať.
Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pre vykonanie Diela,
najmä poskytnúť Zhotoviteľovi uzamykateľné priestory na uskladnenie materiálu a náradia.
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Zhotoviteľa odber el. energie a úžitkovej vody,
osvetlenie priestorov montáže a používanie sociálneho zariadenia.
Zhotoviteľ bude udržiavať v priestoroch montáže a v ich bezprostrednom okolí poriadok a
čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác.

10.2
10.3
10.4

11.

Zmluvné pokuty

11.1

Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi, v prípade jej uplatnenia, za omeškanie s plnením
zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu vo výške:
11.1.1 0,05 % z ceny Diela bez DPH za každý deň omeškania s odovzdaním Diela
Objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.2. tejto Zmluvy a to v prípade, ak dôjde
k omeškaniu o viac ako 10 kalendárnych dní.
11.1.2 0,05 % z ceny Diela bez DPH za každý deň omeškania s odstránením vád Diela
v zmysle bodu 6.8 tejto Zmluvy.
Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov úrok z
omeškania vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý deň omeškania s úhradou faktúry.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zmluvnej strany uhradiť škodu, ktorá
vznikla nesplnením jej záväzkov.
Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.
Zmluvné strany vyhlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú s prihliadnutím
na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti.

11.2
11.3
11.4
11.5

12.

Ostatné ustanovenia, odstúpenie od Zmluvy

12.1

Omeškanie zmluvných strán o viac ako 60 dní v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka
je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a oprávňuje na
jednostranné odstúpenie od Zmluvy obe zmluvné strany.
Odstúpenie od Zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod,
pre ktorý strana od Zmluvy odstupuje. Odstúpenie je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej
strane.
V prípade, že dôjde k odstúpeniu od Zmluvy z dôvodu, že vady Diela neboli odstránené
Zhotoviteľom ani v dodatočnej lehote 60 dní, sú zmluvné strany povinné vrátiť si všetky
navzájom poskytnuté plnenia.

12.2
12.3

12.4

12.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
NFP na to oprávnenými osobami a zaväzuje sa týmto osobám poskytnúť všetku potrebnú
súčinnosť.
Oprávnenými osobami sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, keď
ešte nedošlo k plneniu z tejto Zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly
Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov.

13.

Osobitné podmienky

13.1

Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť Diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto
Zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať
za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam
subdodávateľov zadefinovaných pri podpise tejto Zmluvy, s uvedením predmetu a rozsahu
subdodávok, sa stane prílohou tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ, ak bude mať záujem zadať určitú časť Diela ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý
nebol definovaný v zozname pri podpise tejto Zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť
subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise Zmluvy, počas plnenia predmetu tejto
Zmluvy, môže tak urobiť až po odsúhlasení Objednávateľom. Zmenu subdodávateľa oznámi
Objednávateľovi pred vykonaním zmeny. Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena dodávateľa
sa po odsúhlasení Objednávateľom zapíše do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto
Zmluvy.

13.2

14.

Záverečné ustanovenia

14.1

Právne pomery touto Zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami právnych predpisov
platných v Slovenskej republike.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane
neplatným/neúčinným, nebude to mať vplyv na platnosť/účinnosť ostatných ustanovení
Zmluvy touto neplatnosťou/neúčinnosťou nedotknutých. Namiesto neplatného/neúčinného
ustanovenia sa použije ustanovenie príslušného právneho predpisu, ktoré svojim obsahom
a účelom najviac zodpovedá vôli Zmluvných strán vyjadrenej v tejto Zmluve, resp. účelu tejto
Zmluvy.
Právny vzťah založený touto Zmluvou a to v vrátane nárokov zmluvných strán vyplývajúcich
z týchto právnych vzťahov sa riadia slovenským právnym poriadkom.
Zmluvné strany sa dohodli, že na rozhodovanie všetkých sporov, ktoré medzi nimi vzniknú
z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy alebo súvisiacich s touto zmluvou,
vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy je daná právomoc súdov Slovenskej
republiky.
Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa Zmluvy
na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

14.2

14.3
14.4

14.5

14.6
14.7
14.8
14.9
14.10

Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku Zmluvy sú vymáhateľné
nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť
ostatných ustanovení.
Zmeny a dodatky k Zmluve musia mať písomnú formu inak sú neplatné.
Táto Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom tri exempláre obdrží Objednávateľ a
jeden exemplár obdrží Zhotoviteľ.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a určite, nie
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, porozumeli jej
obsahu a na znak súhlasu ju podpísali.
Zmluva sa stáva platnou okamihom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou
odoslaním objednávky zo strany Objednávateľa, pričom Objednávateľ odošle objednávku
najneskôr do 6 týždňov po podpise zmluvy.

Príloha č.1 k Zmluve – Technická špecifikácia predmetu plnenia a ponuková cena
Príloha č. 2 k Zmluve - Zoznam subdodávateľov – ak je to relevantné, predkladá sa pri podpise
Zmluvy

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

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

Objednávateľ

Zhotoviteľ

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

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

