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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
       
 
 
Vyhlasovateľ, spoločnosť Ţeleziarne Podbrezová a.s. skrátene ŢP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, 
IČO: 31 562 141 (ďalej aj ako „Vyhlasovateľ“), v súlade s Príručkou k procesu verejného obstarávania 
Operačného programu Kvalita ţivotného prostredia pre oblasti podpory: Prioritná os 4 v gescii 
sprostredkovateľského orgánu SIEA, verzia 5.2 zo dňa 13. 12. 2019 (ďalej aj ako „Príručka“), realizuje 
prieskum trhu na výber dodávateľa zákazky „Modernizácia výroby stlačeného vzduchu“(ďalej aj ako 
„Predmet zákazky“) postupom zadávania zákaziek vyhlásených osobou, ktorej sprostredkovateľský orgán 
poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebným prác 
a poskytnutie sluţieb z NFP (ďalej aj ako „Prieskum trhu“).  

1 IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA 

Názov:  Ţeleziarne Podbrezová a.s. skrátene ŢP a.s. 
Sídlo:  Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 
Štatutárny orgán/štatutár:  Ing. Marian Kurčík – podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ 
  Ing. Milan Srnka, PhD. – člen predstavenstva a technický riaditeľ 
IČO:  31 562 141  
DIČ:  2020458704 
IČ DPH:  SK2020458704 
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vloţka č.: 

69/S 
 
Kontaktná osoba pre poskytnutie informácií o podmienkach tohto Prieskumu trhu: 
  
Meno, priezvisko, titul:   Bc. Monika Gondová 
Kontaktná adresa:  Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 
E-mail:  gondova.monika@zelpo.sk 
Telefón:  +421 911 095 081 
 
Meno, priezvisko, titul:   JUDr. Lucia Danková 
Kontaktná adresa:  Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 
E-mail:  dankova@zelpo.sk 
Telefón:  +421 48 645 3468 
 

2 NÁZOV ZÁKAZKY 

„Modernizácia výroby stlačeného vzduchu“ 

3 PREDMET ZÁKAZKY 

3.1 Predmetom zákazky je tovar – dodávka a montáţ modernizovanej technológie v zmysle Opisu 
predmetu zákazky uvedeného v Prílohe č. 1 tejto výzvy. 

3.2 Predmet zákazky má byť v miere 45 % financovaný z nenávratného finančného príspevku 
poskytnutého Vyhlasovateľovi Ministerstvom ţivotného prostredia Slovenskej republiky konajúcim v 
zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej aj ako „Poskytovateľ NFP“) pre projekt 
Zníženie energetickej náročnosti v ŽP a.s. v rámci Operačného programu Kvalita ţivotného prostredia 
pre oblasti podpory: Prioritná os 4. Z týchto dôvodov Vyhlasovateľ aj postupuje v zmysle Príručky 
a vyhlasuje tento Prieskum trhu. Zvyšná časť Predmetu zákazky bude financovaná z vlastných 
finančných prostriedkov Vyhlasovateľa. 

3.3 Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 473 647,01 EUR bez DPH 
V prípade zákaziek tohto typu nie je potrebné v osobitnom postupe určovať predpokladanú hodnotu 
zákazky. Výška PHZ bola stanovená na základe prieskumu trhu vykonaného v rámci prípravy ţiadosti 
o NFP. 
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3.4 Mnoţstvo: 1 súbor 

4 MIESTO A LEHOTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

4.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Ţeleziarne Podbrezová a.s., Nový závod, Kompresorová stanica 
NZ, Strojárenská ulica 24, 976 43 Valaská - Piesok. 
 

4.2 Termín dodania predmetu zákazky: najneskôr do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
zmluvy.Podrobnosti ohľadom podmienok dodania Predmetu zákazky upravujú obchodné podmienky, 
ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto výzvy. 

5 PODMIENKY PREDKLADANIA CENOVÝCH PONÚK 

5.1 Uchádzač môţe predloţiť len 1 ponuku, a iba na celý predmet zákazky na základe Opisu predmetu 
zákazky v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy. 

5.2 Cenovú ponuku je potrebné predloţiť elektronicky na e-mailovú adresu: gondova.monika@zelpo.sk a 
dankova@zelpo.sk. 

5.3 Predmet správy bude označený ako „Cenová ponuka – Modernizácia výroby stlačeného vzduchu“. 

5.4 Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr: do 02. 03. 2020 do 15:00 hod. 

5.5 Uchádzač môţe Cenovú ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk 
uvedeného v bode 5.4 tejto výzvy.  

6 SPÔSOB URČENIA CENY 

6.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov. Cena musí byť konečná, vrátane všetkých nákladov, poplatkov či 
provízií a musí zahŕňať všetky náklady na dodanie poţadovaného Predmetu zákazky. 

6.2 Uchádzač v Cenovej ponuke uvedie celkovú cenu za dodanie Predmetu zákazky v zmysle Prílohy č. 2 
Návrh na plnenie kritéria – Kritérium K1 tejto výzvy v štruktúre:  

celková cena v EUR bez DPH; 
 
(v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke). 

7 OBSAH A ZÁVÄZNOSŤ CENOVEJ PONUKY  

7.1 Cenová ponuka musí byť záväzná do 31. 05. 2020. 

7.2 Súčasťou Cenovej ponuky musia byť minimálne nasledovné informácie/dokumenty: 

a) Identifikácia uchádzača (obchodné meno, sídlo/miesto podnikania uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, 
vrátane uvedenia kontaktnej osoby s jej e-mail adresou a tel. číslom); 

b) Poloţkový rozpočet - výkaz výmer vypracovaný v súlade s Prílohou č. 1 tejto výzvy – Opis 
predmetu zákazky, predloţený aj v editovateľnej podobe; 

c) Výkonové parametre vypracované v súlade s Prílohou č. 1 tejto výzvy – Opis predmetu zákazky; 

d) Návrh ceny za celý Predmet zákazky v súlade s bodom 6 tejto výzvy vypracovaný v súlade s 
Prílohou č. 2 tejto výzvy – Návrh na plnenie kritéria – Kritérium K1;  

e) Návrh ďalších kritérií na hodnotenie ponúk v súlade s bodom 9 tejto výzvy a s Prílohou č. 1 tejto 
výzvy – Opis predmetu zákazky a podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy Návrh na plnenie kritéria – 
Kritérium K2, Návrh na plnenie kritéria – Kritérium K3, Návrh na plnenie kritéria – Kritérium K4; 
 

f) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedené v Prílohe č. 3 tejto výzvy - 
Podmienky účasti; 

g) Návrh zmluvy vypracovaný podľa bodu 2 Vzor zmluvy Prílohy č. 4 tejto výzvy - Obchodné 
podmienky, predloţený aj v editovateľnej podobe; 

h) Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov vypracované podľa bodu 2 
Prílohy č. 5 tejto výzvy - Konflikt záujmov. 
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7.3 Dokumenty podľa bodu 7.2 musia byť doručené ako skeny originálov podpísaných osobou, resp. 
osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, okrem dokladov a dokumentov vydávaných inými 
subjektmi ako je uchádzač, napr. dokumenty podľa bodu 7.2 f) tejto výzvy. 

7.4 Ponuka uchádzača musí byť predloţená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo 
mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predloţené 
v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preloţené do slovenského jazyka (nevyţaduje sa úradný 
preklad), okrem dokladov predloţených v českom jazyku.  

7.5 Cenová ponuka nesmie obsahovať ţiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s 
poţiadavkami a podmienkami uvedenými Vyhlasovateľom v tejto výzve. 

8 UZAVRETIE ZMLUVY A OBCHODNÉ PODMIENKY 

8.1 Návrh zmluvy predloţený uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná, bude prijatý v súlade s 
poţiadavkami a podmienkami uvedenými Vyhlasovateľom v tejto výzve najneskôr do 31. 05. 2020, 
pokiaľ nedôjde k zrušeniu Prieskumu trhu podľa ustanovení bodu 10.1 tejto výzvy. Vzor zmluvy je 
uvedený v bode 2 Prílohy č. 4 tejto výzvy. 

8.2 Nakoľko Predmet zákazky má byť v miere 45 % financovaný z nenávratného finančného príspevku, 
uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom môţe byť podmienené schválením výsledku tohto 
Prieskumu trhu Poskytovateľom NFP. 

9 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK 

9.1 Vyhlasovateľ stanovil kritéria na vyhodnotenie ponúk s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku 
na Predmet zákazky. Ponuky, ktoré splnia všetky podmienky stanovené v tejto výzve budú 
vyhodnotené na základe kritéria najlepší pomer ceny a kvality. 

9.2 Vyhodnotenie ponúk sa zrealizuje na základe štyroch čiastkových hodnotiacich kritérií: 

Kritéria na hodnotenie ponúk (spolu 100 bodov) Váha kritéria 

K1 
Navrhovaná celková cena uchádzača 

- spolu max. 20 bodov (v rámci K1) 
20% 

K2 
Výkonnosť (mnoţstvo dodávaného vzduchu) 

- spolu max. 20 bodov (v rámci K2) 
20% 

K3 
Špecifická spotreba elektriny pri max. výkone (merná spotreba) 

- spolu max. 40 bodov (v rámci K3) 
40% 

K4 
Celková spotreba elektriny 

- spolu max. 40 bodov (v rámci K4) 
20% 

 

9.3 Spôsob hodnotenia čiastkových hodnotiacich kritérií: 

Kritéria na hodnotenie ponúk (spolu 100 bodov) Maximálny 
počet bodov 

K1 
K1* = (ponuka s najniţšou číselnou hodnotou / vyhodnocovaná 

ponuka) x  20 
20 

K2 
K2* =(vyhodnocovaná ponuka / ponuka s najvyššou číselnou 

hodnotou)  x  20 
20 

K3 
K3* = (ponuka s najniţšou číselnou hodnotou / vyhodnocovaná 

ponuka) x  40 
40 

K4 
K4* = (ponuka s najniţšou číselnou hodnotou / vyhodnocovaná 

ponuka) x  20 
20 

*kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta 

9.4 Na vyhodnotenie ponúk sa pouţije bodovacia stupnica v rozsahu 0 – 100 bodov.  

9.5 Kaţdej jednotlivo posudzovanej ponuke sa podľa čiastkových hodnotiacich kritérií pridelí bodová 
hodnota, ktorá preukáţe úspešnosť posudzovanej ponuky v rámci čiastkového hodnotiaceho kritéria. 



 
 
 

 
 

4 
 

9.6 Body dosiahnuté za čiastkové hodnotiace kritériá, špecifikované v bode 9.5, sa spočítavajú. 
Vyhlasovateľ určí poradie ponúk uchádzačov na základe celkového súčtu všetkých bodov pridelených 
jednotlivým posudzovaným ponukám v rámci jednotlivých kritérií na hodnotenie ponúk, počnúc 
najvyšším celkovým počtom bodov a postupným zniţovaním získaných celkových počtov bodov. 

9.7 Poradie uchádzačov bude zostavené klesajúcim spôsobom, t.j. porovnaním a klesajúcim usporiadaním 
celkových počtov bodov získaných uchádzačmi, to znamená počnúc ponukou uchádzača s najvyšším 
celkovým počtom bodov a končiac ponukou uchádzača s najniţším celkovým počtom bodov. 

9.8 Ponuka uchádzača, ktorá získa najvyšší celkový počet bodov, bude vyhodnotená ako úspešná. 

9.9 V prípade rovnosti pridelených bodov sa úspešný uchádzač stanoví podľa rozhodujúceho kritéria, 
ktorým bude najniţšia merná spotreba. 

9.10 Kaţdému uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

10 ĎALŠIE PODMIENKY 

10.1 Vyhlasovateľ prieskumu môţe zrušiť tento prieskum trhu, ak 

a) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky uvedené v tejto výzve na predkladanie ponúk, 

b) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásil Prieskum trhu. 

10.2 O ukončení Prieskumu trhu bude Vyhlasovateľ bezodkladne informovať všetkých uchádzačov, resp. 
všetky subjekty, ktoré vyzval na predloţenie ponuky. 

10.3 Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej Cenovej ponuky. 

10.4 Vyhlasovateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora. Úspešný uchádzač v zmluve na Predmet zákazky najneskôr v čase jej uzatvorenia 
uvedie údaje o všetkých takýchto známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 
takého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o 
subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora. 

11 UPOZORNENIE 

11.1 Ak je v texte tejto výzvy uvádzaná terminológia, obdobná alebo rovnaká ako terminológia v zákone 
o verejnom obstarávaní, nie je pre účely kontroly postupu tohto typu zákaziek interpretovaná v kontexte 
príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 

 

 

Vypracoval: 

Bc. Monika Gondová, projektový manaţér 

Miesto: Podbrezová 
Dátum: 14. 02. 2020     Podpis: 
 
 
JUDr. Lucia Danková, špecialista - verejné obstarávanie 

Miesto: Podbrezová 
Dátum: 14. 02. 2020     Podpis: 
 
 

Schválil: 

Ing. Marian Kurčík, podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ 

Miesto: Podbrezová 
Dátum: 14. 02. 2020     Podpis: 
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Ing. Milan Srnka, člen predstavenstva a technický riaditeľ 

Miesto: Podbrezová 
Dátum: 14. 02. 2020     Podpis: 

 
 

 

 

 

Prílohy: 

1. Opis predmetu zákazky (vrátane príloh) 
2. Návrh na plnenie kritéria – Kritérium K1 

Návrh na plnenie kritéria – Kritérium K2 
Návrh na plnenie kritéria – Kritérium K3 
Návrh na plnenie kritéria – Kritérium K4 

3. Podmienky účasti 
4. Obchodné podmienky 
5. Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov (vzor) 
6. Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti (vzor) 
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PRÍLOHA č. 1  
 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Niţšie sú stanovené záväzné poţiadavky na Predmet zákazky. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky 
pouţil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku – tieto boli pouţité 
výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo moţné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet 
zákazky v súlade s obvyklou obchodnou praxou prevaţujúcou pri realizácii rovnakých alebo 
obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, ţe je takýto odkaz vţdy doplnený 
slovami „alebo ekvivalentný“ a platí, ţe uchádzač môţe vţdy ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie 
plnenie.  
 

1 ZÁKLADNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

1.1 Predmetom zákazky je dodanie kompletného funkčného zariadenia v rozsahu projektovej 
dokumentácie, ktorá tvorí prílohu tohto opisu predmetu zákazky.  
 

1.2 Dodanie kompletného funkčného zariadenia zároveň v sebe zahŕňa: 
 

a) Realizačný projekt (technológia a elektro) s jeho overením autorizovanou osobou v zmysle 
vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa povaţujú za vyhradené technické zariadenia. 

b) Demontáţ existujúceho zariadenia. 
c) Prípravu miesta dodania na inštaláciu nového zariadenia. 
d) Dopravu a vykládku zariadenia v mieste dodania. 
e) Inštaláciu a montáţ kompletného zariadenia v mieste dodania, vrátane jeho zapojenia na všetky 

inţinierske siete (elektrina, voda, odpad a pod.) - pripojenie zariadenia na stlačený vzduch, 
chladiacu vodu, kondenzát a elektrinu. 

f) Uvedenie do prevádzky - Revízie elektro, tlakové skúšky, 1. Úradná skúška (tlakové zariadenia, 
elektro)  v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a 
ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa povaţujú za vyhradené technické zariadenia. 

g) Zaškolenie obsluhy. 
h) Sprievodnú dokumentáciu ku dodanému zariadeniu. 
i) Dokumentáciu skutočného vyhotovenia. 

 
1.3 Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie je poloţkový rozpočet - výkaz výmer, ktorý 

vychádza z projektovej dokumentácie a slúţi na spracovanie cenovej ponuky uchádzača a je pre 
spracovanie cenovej ponuky uchádzača záväzný. 
 

1.4 Poloţkový rozpočet – výkaz výmer je súčasťou prílohy Projektová dokumentácia a Poloţkový rozpočet 
- výkaz výmer v el. forme tohto opisu predmetu zákazky. 
 

1.5 Uchádzač je povinný v Poloţkovom rozpočte – výkaz výmer vyplniť/oceniť všetky poloţky zaokrúhlené 
na maximálne dve desatinné miesta v nezmenenom poradí. Pokiaľ uchádzač neocení niektorú z 
poloţiek, bude zaviazaný uskutočniť predmet zákazky so všetkými poţiadavkami Vyhlasovateľa 
uvedenými pod poloţkami v rozpočte za cenu, ktorú uvedie ako celkovú cenu predmetu zákazky, bez 
ohľadu na to, ţe nedošlo k oceneniu niektorých poloţiek v rozpočte. 
 

1.6 Uchádzač je povinný v Poloţkovom rozpočte – výkaz výmer uviesť presnú a zrozumiteľnú 
špecifikáciu/popis jednotlivých poloţiek rozpočtu – výkazu výmeru, t. z. uvedenie konkrétnej 
značky, výrobcu, typového označenia, druhu a pod. (napr. katalógový list, technický list, technický opis 
a pod.) na základe čoho sa jasne preukáţe splnenie poţadovaných technických (funkčných a 
výkonnostných parametrov) a iných poţiadaviek na predmet zákazky uvedených a predpísaných 
projektovou dokumentáciou. 
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2 POŢADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE 
CHARAKTERISTIKY 

2.1 Poţadované technické (funkčné a výkonnostné) parametre sú uvedené v projektovej dokumentácii 
s názvom „Modernizácia výroby stlačeného vzduchu“, ktorej spracovateľom je spoločnosť PROTES, 
Projektové, obchodné a technické sluţby, Zlatovská 29, 911 05 Trenčín. Projektová dokumentácia tvorí 
samostatnú prílohu opisu predmetu zákazky. 
 

2.2 Uchádzač je povinný uviesť garantované výkonové parametre, na základe ktorých sa jasne preukáţe 
splnenie poţadovaných technických (funkčných a výkonnostných parametrov) a iných poţiadaviek na 
predmet zákazky uvedených a predpísaných projektovou dokumentáciou. Poţadované výkonové 
parametre tvoria samostatnú prílohu opisu predmetu zákazky. 

3 ZÁRUKA A SERVISNÉ PODMIENKY 

3.1 Záruka na predmet zákazky je minimálne počas doby 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom 
odovzdania zariadenia (vrátane inštalácie a uvedenia do prevádzky) Vyhlasovateľovi.  
 

3.2 Poskytovanie záručných servisných sluţieb zabezpečené autorizovaným servisom výrobcu prístroja, 
resp. zariadenia. 

4 MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

4.1  Miesto dodania predmetu zákazky: Ţeleziarne Podbrezová a.s., Nový Závod, Kompresorová stanica 
NZ, Strojárenská ulica 24, 976 43 Valaská - Piesok. 
 

5 TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

5.1 Termín dodania predmetu zákazky: najneskôr do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
Podrobnosti ohľadom podmienok dodania Predmetu zákazky upravujú obchodné podmienky, ktoré 
tvoria Prílohu č. 4 tejto výzvy. 

6 ĎALŠIE POŢIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A SÚVISIACE SLUŢBY 

6.1 Súčasťou dodávky zariadenia s príslušenstvom je jeho montáţ a inštalácia, uvedenie do prevádzky ako 
aj návody na obsluhu, prevádzkové poriadky, návody na údrţbu.   
 

6.2 Kaţdé ponúkané zariadenie musí obsahovať informáciu o type zariadenia/názve zariadenia/typovom 
označení výrobku a obchodnom mene výrobcu. 
 

6.3 Uchádzač predloţí informáciou o výrobcovi, názve a typovom označení ponúkaného zariadenia formou 
vyplnenia informácií v cenovej tabuľke uvedenej v Prílohe č. 2 výzvy – Návrh na plnenie kritéria – 
Kritérium K1. 

 
6.4 Podrobný obsah a podmienky poskytovania súvisiacich sluţieb tvoria obsah prílohy č. 4 Obchodné 

podmienky tejto výzvy. 
 

 

Prílohy Opisu predmetu zákazky: 

1. Projektová dokumentácia a Poloţkový rozpočet - výkaz výmer v el. forme – osobitne 
zverejnené 

2. Výkonové parametre – osobitne zverejnené 
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PRÍLOHA č. 2  
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA – KRITÉRIUM K1 
 

Predmet zákazky:  Modernizácia výroby stlačeného vzduchu 

Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania 
uchádzača: 

doplniť 

Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR: 
Áno 

☐ 

Nie 

☐ 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Navrhovaná celková cena  

 

 
 

 

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum] 

–––––––––––––––––––––––––- 

[doplniť pečiatku, meno a podpis 
uchádzača] 

 

P.
č. 

Názov 
poloţky 

Mno
ţstv
o 

Navrhovaný 
typ zariadenia 
/ názov 
zariadenia / 
typové 
označenie 

Obchodné 
meno 
výrobcu 

Jednotk
ová 
cena  
v EUR 
bez 
DPH 

Celková 
cena  
v EUR 
bez DPH 

DPH v 
EUR 

(sadzba 
20 %) 

Celková 
cena 
v EUR 
vrátane 
DPH 

1.  

Modernizácia 
výroby 
stlačeného 
vzduchu 

1 
Doplní 
uchádzač 

Doplní 
uchádzač 

Doplniť 
kladné 
číslo 
zaokrúhl
ené na 
maximál
ne dve 
desatinn
é miesta 

Doplniť 
kladné 
číslo 
zaokrúhl
ené na 
maximál
ne dve 
desatinn
é miesta 

Doplniť 
kladné 
číslo 
zaokrúhl
ené na 
maximál
ne dve 
desatinn
é miesta 

Doplniť 
kladné 
číslo 
zaokrúhle
né na 
maximáln
e dve 
desatinné 
miesta 

Celková cena  v EUR bez DPH (hodnotiace kritérium) Doplniť kladné číslo zaokrúhlené 
na maximálne dve desatinné 
miesta 

DPH v EUR  (sadzba 20 %) Doplniť kladné číslo zaokrúhlené 
na maximálne dve desatinné 
miesta 

Celková cena  v EUR s DPH Doplniť kladné číslo zaokrúhlené 
na maximálne dve desatinné 
miesta 
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA – KRITÉRIUM K2 
 

Predmet zákazky:  Modernizácia výroby stlačeného vzduchu 

Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania 
uchádzača: 

doplniť 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Výkonnosť (mnoţstvo dodávaného vzduchu) 

 

 
 

 

 

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum] 

–––––––––––––––––––––––––- 

[doplniť pečiatku, meno a podpis 
uchádzača] 

 

  

Výkonový parameter 

Výkonnosť (mnoţstvo dodávaného vzduchu) v Nm3/h(hodnotiace 
kritérium) 

Doplniť číselnú hodnotu 
maximálneho výkonu 



 
 
 

 
 

10 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA – KRITÉRIUM K3 
 

Predmet zákazky:  Modernizácia výroby stlačeného vzduchu 

Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania 
uchádzača: 

doplniť 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Špecifická spotreba elektriny pri max. výkone (merná 
spotreba) 

 

 
 

 

 

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum] 

–––––––––––––––––––––––––- 

[doplniť pečiatku, meno a podpis 
uchádzača] 

 

  

Výkonový parameter 

Špecifická spotreba elektriny pri max. výkone (merná spotreba) 
v W/Nm3 (hodnotiace kritérium) 

Doplniť číselnú hodnotu mernej 
spotreby  
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA – KRITÉRIUM K4 
 

Predmet zákazky:  Modernizácia výroby stlačeného vzduchu 

Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania 
uchádzača: 

doplniť 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Celková spotreba elektriny 

 

 
 

 

 

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum] 

–––––––––––––––––––––––––- 

[doplniť pečiatku, meno a podpis 
uchádzača] 

 

  

Výkonový parameter 

Celková spotreba elektriny v kW (hodnotiace kritérium) Doplniť číselnú hodnotu spotreby 
elektriny  
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PRÍLOHA č. 3  
 

 
PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

 

1 OSOBNÉ POSTAVENIE 

1.1 Tohto Prieskumu trhu sa môţe zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledujúcu podmienku účasti osobného 
postavenia: 

1.1.1  Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať sluţbu, čo 

preukáţe predloţením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať sluţbu, ktorý zodpovedá Predmetu zákazky. 

Doklad preukazujúci oprávnenie dodať tovar, ktorý je Predmetom zákazky, uchádzač predloţí vo forme 

skenu originálu alebo skenu osvedčenej fotokópie originálu. Tento doklad nesmie byť starší ako tri (3) 

mesiace. 

2 TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ 

2.1 Tohto prieskumu trhu sa môţe zúčastniť len ten, kto spĺňa niţšie stanovené poţiadavky pre 
preukázanie svojej technickej alebo odbornej spôsobilosti. Pre preukázanie splnenia uvedených 
podmienok predloţí uchádzač v ponuke nasledovné doklady: 

 
2.1.1 Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tohto prieskumu trhu s 

uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;  

Minimálna poţadovaná úroveň štandardov pre predmet zákazky: 

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplynúť, ţe celková hodnota dodaného tovaru rovnakého 
alebo podobného charakteru a zloţitosti, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od 
vyhlásenia Prieskumu trhu bola minimálne  470 000,- EUR bez DPH (slovom 
štyristosedemdesiattisíc eur). 

Za tovar rovnaký alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa povaţujú priemyselné 
kompresory. 

2.2 V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v EUR 
prepočítanú kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu Vyhlásenia 
Prieskumu trhu. 
 

2.3 Doklady na preukázanie splnenia podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti moţno 
predbeţne nahradiť aj čestným vyhlásením, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 6 tejto výzvy, pričom 
poţadované doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti doplní úspešný uchádzač po 
vyhodnotení ponúk do piatich pracovných dní odo dňa doručenia ţiadosti, ak Vyhlasovateľ neurčí dlhšiu 
lehotu. 
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PRÍLOHA č. 4 

 
OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

1 PODMIENKY UZAVRETIA ZMLUVY 

1.1 S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj ako „Zmluva“). 

1.2 Uchádzač predloţí v ponuke návrh Zmluvy vypracovaný v súlade s niţšie uvedeným vzorom a ďalšími 
podmienkami stanovenými v tejto výzve. Uchádzač môţe do návrhu Zmluvy oproti vzoru doplniť iba 
údaje označené na doplnenie uchádzačom. Ak uchádzač predloţí návrh Zmluvy, ktorým nebude 
rešpektovať podmienky stanovené v tejto výzve, bude jeho ponuka z prieskumu trhu vylúčená. 
Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky z prieskumu trhu.  

2 VZOR ZMLUVY 

Zmluva o dielo 

č. [●] 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení 
(ďalej tieţ len „Zmluva“), 

medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ:   

Obchodné meno: Ţeleziarne Podbrezová a.s. skrátene ŢP a.s. 

Sídlo:   Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 

IČO:    31 562 141 

DIČ:   2020458704 

IČ DPH:     SK2020458704 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel 
Sa, vloţka číslo: 69/S 

Bankové spojenie:  
IBAN:     
Zastúpený:  Ing. Marian Kurčík – podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ   

   Ing. Milan Srnka, PhD. – člen predstavenstva a technický riaditeľ 

a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: [●] [doplní úspešný uchádzač] 

Sídlo:   [●] [doplní úspešný uchádzač] 

IČO:    [●] [doplní úspešný uchádzač] 

DIČ:   [●] [doplní úspešný uchádzač] 

IČ DPH:     [●] [doplní úspešný uchádzač] 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu [●], Oddiel [●], vloţka 
číslo: [●][doplní úspešný uchádzač] 

Bankové spojenie:  [●] [doplní úspešný uchádzač] 
IBAN:   [●] [doplní úspešný uchádzač] 
Zastúpený:  [●] [doplní úspešný uchádzač] 
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Preambula 

Táto Zmluva je výsledkom prieskumu trhu vyhláseného Objednávateľom v súlade s Príručkou k procesu 
verejného obstarávania Operačného programu Kvalita ţivotného prostredia pre oblasti podpory: Prioritná os 4 
v gescii sprostredkovateľského orgánu SIEA, verzia 5.2 zo dňa 13.12.2019, na obstaranie zákazky s názvom 
„Modernizácia výroby stlačeného vzduchu“. 

Predmet plnenia bude zo 45 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého 
Objednávateľovi Ministerstvom ţivotného prostredia Slovenskej republiky konajúcim v zastúpení Slovenskej 
inovačnej a energetickej agentúry (ďalej kaţdý aj ako „Poskytovateľ NFP“) pre projekt Zníženie energetickej 
náročnosti v ŽP a.s. v rámci Operačného programu Kvalita ţivotného prostredia pre oblasti podpory: Prioritná 

os 4 a z vlastných zdrojov Objednávateľa. 

Objednávateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností evidovaných v katastrálnom území Valaská, obec 
Valaská, okres Brezno na liste vlastníctva č. 68 a to, o. i.: 

a) pozemku na parc. č.1984/14, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1471m
2
,  

b) stavby na parc. 1984/14, druh stavby: Priemyselná budova.  
 
Účelom uzatvorenia tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán s cieľom riadnej a včasnej 
realizácie Diela. 

Článok I 

Všeobecné ustanovenia 

1.1 V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom niţšie 
uvedený význam: 

1.1.1 „Dielo“ znamená dielo, ktoré má byť Zhotoviteľom vykonané podľa tejto Zmluvy 
a Špecifikácie Diela. 

1.1.2 „Dokumentácia k Dielu“ znamená (prípadné) výkresy, návrhy príručky, modely, projekty, 
počítačové programy (software) a akékoľvek iné dokumenty dodané Zhotoviteľom podľa 
Zmluvy. Bliţšie je Dokumentácia k Dielu popísaná v bode 4.12 Zmluvy. 

1.1.3 „Funkčné skúšky“ znamenajú skúšky podľa Článku VIII. 

1.1.4 „Harmonogram prác“ znamená harmonogram prác vypracovaný a odovzdaný 
Zhotoviteľom podľa bodu 5.5 tejto Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu prác sa tento 
stane Prílohou č. 5 Zmluvy. 

1.1.5 „Lehota plnenia“ znamená lehotu na vyhotovenie Diela poľa bodu 5.2, ktorá je počítaná 
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

1.1.6 „Miesto plnenia“ znamená miesto alebo miesta, kde má byť Dielo vyhotovené, na ktoré 
majú byť Technologické zariadenie dodané, a akékoľvek iné miesta, ak sú v Zmluve alebo 
Objednávateľom definované ako súčasť Miesta plnenia. 

1.1.7 „Objednávateľ“ znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

1.1.8 „Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predloţil v rámci Prieskumu trhu, 
a na základe ktorej sa Zhotoviteľ stal úspešným uchádzačom. 

1.1.9 „Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej 
republiky a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení kaţdej legálne 
ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy. 

1.1.10 „Preberací protokol“ znamená protokol vydaný podľa bodu 9.4.1 Zmluvy. 

1.1.11 „Prieskum trhu“ znamená prieskum trhu realizovaný Objednávateľom na predmet zákazky 
„Modernizácia výroby stlačeného vzduchu“.  

1.1.12  „Rozpočet Diela“ znamená rozpočet Zmluvnej ceny v súlade s Ponukou Zhotoviteľa. 
Rozpočet Diela tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. 
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1.1.13 „Subdodávateľ“ znamená akúkoľvek osobu, ako je definovaná v Článku XVI. 

1.1.14 „Špecifikácia Diela“ znamená Prílohu č. 1 Zmluvy. Tento dokument špecifikuje účel, 
rozsah a technické a iné kritériá a poţiadavky na Dielo. 

1.1.15 „Technické normy“ znamenajú technické normy (STN, EN) vzťahujúce sa na akékoľvek 
práce na Diele, samotné Dielo, ako aj akékoľvek produkty alebo výstupy, ktoré budú Dielom 
vyprodukované a ostatné normy uvedené v Špecifikácií Diela alebo normy definované 
Právnymi predpismi. 

1.1.16 „Technologické zariadenie“ znamená stroj, ktorý tvorí súčasť Diela. 

1.1.17 „Vyššia moc“ je definovaná v bode 12.5 Zmluvy. 

1.1.18 „Výzva“ znamená výzvu na predloţenie ponuky pre Prieskum trhu. 

1.1.19 „Záručná doba“ znamená záručnú dobu podľa Článku X. 

1.1.20 „Zhotoviteľ“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

1.1.21 „Zmluvná cena“ znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela 
a odstránenie akýchkoľvek vád Diela vrátane DPH podľa bodu 6.2 v súlade s Rozpočtom 
Diela.  

1.1.22 „Zmluvná strana“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade 
označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa. 

Článok II 

Predmet Zmluvy 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy sú nasledovné záväzky Zhotoviteľa:  

(i) Zhotoviteľ je povinný navrhnúť, vyhotoviť a dokončiť pre Objednávateľa Dielo v súlade s Výzvou, 
Zmluvou, Špecifikáciou Diela a Právnymi predpismi a odstrániť na Diele akékoľvek vady. 

(ii) Zhotoviteľ je povinný dodať Technologické zariadenie a Dokumentáciu k Dielu uvedenú v Zmluve, 
ktoré sú potrebné pre riadne navrhnutie, vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie vád. 

(iii) Dielo musí spĺňať účely, pre ktoré je určené tak, ako sú špecifikované alebo vyplývajú zo Zmluvy 
a Výzvy a Špecifikácie Diela. Dielo musí po dokončení spĺňať všetky poţiadavky Špecifikácie 
Diela, Výzvy, Zmluvy a Právnych predpisov. 

2.2 Predmetom tejto Zmluvy sú nasledovné záväzky Objednávateľa: 

(i) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade 
s touto Zmluvou. 

(ii) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ mohol Dielo 
a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a včas. 

(iii) Objednávateľ je riadne vykonané Dielo povinný v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať. 

2.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených 
s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. 

Článok III 

Miesto plnenia 

 
3.1 Miestom plnenia sa na účely tejto Zmluvy rozumie: Ţeleziarne Podbrezová a.s., Nový Závod, 

Kompresorová stanica NZ, Strojárenská ulica 24, 976 43 Valaská - Piesok. 
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Článok IV 

Podmienky vykonania Diela 

4.1 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a dokončiť Dielo v Mieste plnenia. Pre riadne plnenie tejto Zmluvy je 
Objednávateľ povinný umoţniť Zhotoviteľovi prístup na Miesto plnenia, kedykoľvek to bude potrebné 
a nevyhnutné pre navrhnutie, vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád na Diele 
a Dokumentácií k Dielu. Ak sa to vyţaduje, Zhotoviteľ a Objednávateľ sú povinní vzájomne si poskytnúť 
aj akúkoľvek ďalšiu súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu navrhnutiu, vyhotoveniu a dokončeniu Diela 
vrátane súčinnosti pri spoločnom postupe voči orgánom verejnej moci a akýmkoľvek iným subjektom. 

4.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, ţe Dielo a kaţdá jeho časť bude vyhovovať Špecifikácií Diela a 
Právnym predpisom.  

4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe sa s formou, povahou a podmienkami Miesta plnenia, najmä s napojením 
všetkých inţinierskych sietí, rozmermi a situáciou Miesta plnenia vrátane prístupových ciest 
a priestorov, oboznámil pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zároveň získal všetky informácie 
o Mieste plnenia, ktoré sú nevyhnutné pre riadne navrhnutie, vyhotovenie a dokončenie Diela 
a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škôd v Mieste plnenia a na Diele.  

4.4 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade so Špecifikáciou 
Diela, Miesta plnenia a pokynmi Objednávateľa, a je povinný napraviť kaţdú chybu v situovaní, 
umiestnení, rozmeroch alebo vytýčení Diela v Mieste plnenia. 

4.5 Zhotoviteľ na vlastné riziko a zodpovednosť zabezpečí najmä: 

(i) Navrhnutie a vyhotovenie Technologického zariadenia a Diela - realizačný projekt (technológia a 
elektro) s jeho overením autorizovanou osobou v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
povaţujú za vyhradené technické zariadenia. 

(ii) Demontáţ existujúceho zariadenia. 

(iii) Prípravu Miesta plnenia na inštaláciu Technologického zariadenia. 

(iv) Dopravu a vykládku Technologického zariadenia v Mieste plnenia. 

(v) Inštaláciu a montáţ kompletného Diela v Mieste plnenia, vrátane jeho zapojenia na všetky 
inţinierske siete (elektrina, voda, odpad a pod.) - pripojenie Technologického zariadenia na 
stlačený vzduch, chladiacu vodu, kondenzát a elektrinu. 

(i) Komplexné sprevádzkovanie Diela vrátane vykonania Funkčných skúšok a zabezpečenia všetkých 
materiálov potrebných pre vykonanie Funkčných skúšok - Revízie elektro, tlakové skúšky, 1. 
Úradná skúška (tlakové zariadenia, elektro)  v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
povaţujú za vyhradené technické zariadenia. 

4.6 Zhotoviteľ bude zodpovedný za zabezpečenie energie, vody a ďalších sluţieb, ktoré môţe pri realizácií 
Diela potrebovať. Zhotoviteľ bude oprávnený pre účely Diela pouţívať všetky dostupné zdroje energií, 
vody, plynu a ďalších sluţieb dostupných v Mieste plnenia. V prípade, ak Objednávateľovi vzniknú 
náklady na energie v súvislosti realizáciou Diela, uhradí Objednávateľovi tieto náklady Zhotoviteľ.  

4.7 Nebezpečenstvo vzniku škody na Technologickom zariadení a Diele znáša výlučne Zhotoviteľ, a to aţ 
do úplného prevzatia Diela zo strany Objednávateľa podľa Článku IX. 

4.8 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok na Mieste plnenia pri montáţi a inštalácií Diela. Zhotoviteľ 
rovnako zodpovedá za dodrţiavanie Právnych predpisov, najmä v oblasti bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, ţivotného prostredia a nakladania s odpadmi. 

4.9 Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane prípadných stavebných odpadov podľa 
príslušných ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. V prípade, 
ak Objednávateľovi vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto 
Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností podľa zákona 
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o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa za akékoľvek 
takéto škody.  

4.10 Zhotoviteľ zabezpečí a vykoná zaškolenie personálu Objednávateľa v oblasti prevádzky a obsluhy Diela 
vrátane všetkých prevádzkových postupov tak, aby po zaškolení bol Objednávateľ samostatne schopný 
obsluhovať Dielo a prevádzkovať ho na účely, na ktoré je vyhotovené. 

4.11 Objednávateľ je oprávnený byť prítomný v Mieste plnenia v čase montáţe Diela a kontrolovať postup 
Zhotoviteľa pri realizácií Diela a Technologického zariadenia. Vykonanie kontroly zo strany 
Objednávateľa Zhotoviteľa nezbavuje ţiadnej povinnosti alebo zodpovednosti. 

4.12 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu k Dielu. Dokumentácia k Dielu bude 
pozostávať zo všetkých dokumentov potrebných k navrhnutiu, zhotoveniu a montáţi Diela. 
Dokumentácia k Dielu bude vyhotovená v súlade so Špecifikáciou Diela, Výzvou, Zmluvou a Právnymi 
predpismi. Za Dokumentáciu k Dielu sa povaţuje najmä, nie však výlučne, technická dokumentácia 
Diela od výrobcu, všetky príručky pre prevádzku a obsluhu, príručky pre údrţbu, vrátane akýchkoľvek 
iných nevyhnutných dokumentov pre riadne uţívanie, prevádzku a údrţbu Diela a jednotlivých 
Technologických zariadení. Dokumentáciu k Dielu Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi najneskôr 
k preberaniu Diela. Ak s prihliadnutím na povahu Diela pre realizáciu Diela Zhotoviteľ vyhotovuje aj 
projektovú dokumentáciu Diela, je Zhotoviteľ ako súčasť Dokumentácie k Dielu povinný zabezpečiť aj 
dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela. Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela bude 
súčasťou Dokumentácie k Dielu. 

4.13 Zamestnanci Zhotoviteľa alebo osoby, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ vykonáva Dielo v priestoroch 
Objednávateľa, sú povinní dodrţiavať právne predpisy Slovenskej republiky, najmä:  

 zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a ďalšie 
právne poţiadavky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných právnych 
predpisov a poţiadaviek systému riadenia bezpečnosti práce podľa STN OHSAS 18001, 

 vyhlášku č. 147/2013 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností, v platnom znení, 

 zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi v platnom znení, 

 platné právne poţiadavky v oblasti starostlivosti o ţivotné prostredie a poţiadavky systému 
environmentálneho manaţérstva v zmysle normy STN EN ISO 14001, 

 zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadaviek na stavenisku podľa 
nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. – týmto stavebník poveruje spôsobilú osobu Zhotoviteľa ako 
koordinátora bezpečnosti, 

 zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 

 budú dbať na ochranu ţivotného prostredia a pri svojej činnosti na území Objednávateľa budú konať 
v zhode STN EN ISO 14001 a STN EN ISO 18001. 

 
4.14 Ak Zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek spôsobom túto Zmluvu alebo Právne predpisy je 

Objednávateľ oprávnený vyzvať Zhotoviteľa, aby toto porušenie alebo neplnenie napravil v primeranom 
čase. Ak s prihliadnutím na povahu porušenia alebo dohodu Zmluvných strán nevyplýva iná primeraná 
lehota, je primeraná lehota desať (10) kalendárnych dní. 
 

4.15 V prípade, ţe bude Zhotoviteľ zabezpečovať zhotovenie Diela aj prostredníctvom zahraničných 
zamestnancov: 

 
4.15.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom overenia, či neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania 

predloţiť Objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred začatím výkonu prác nasledovné 
údaje a kópie dokumentov preukazujúcich pracovnoprávny vzťah zamestnancov, ktorých 
vysiela na výkon prác k Objednávateľovi: 

(i) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, ak bolo pridelené, miesto  
trvalého pobytu a štátne občianstvo vyslaného zamestnanca; 

(ii) názov sluţby alebo sluţieb, ktoré bude Zhotoviteľ poskytovať prostredníctvom 
vyslaného zamestnanca v Slovenskej republike; 

(iii) deň začatia a skončenia vyslania zamestnanca; 
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(iv) kópiu pracovnej zmluvy alebo iného dokladu potvrdzujúceho pracovnoprávny vzťah 
s vyslaným zamestnancom. 

 
4.15.2 Objednávateľ je oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje zamestnancov vyslaných 

výlučne v rozsahu, spôsobom a za účelom kontroly, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz 
nelegálneho zamestnávania. V súvislosti s poskytnutými osobnými údajmi svojich 
zamestnancov o spracovaní podľa bodu 4.15.1, sa Zhotoviteľ zaväzuje oboznámiť svojich 
zamestnancov o spracovaní osobných údajov Objednávateľom v rozsahu uvedenom v zmysle 
Prílohy č. 6 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 všeobecné nariadenie o ochrane osobných 
údajov. V prípade nedodrţania uvedenej povinnosti informovania dotknutých 
osôb/zamestnancov sa Zhotoviteľ zaväzuje k úhrade sankcií vrátane náhrady škody, ktoré 
Objednávateľovi s týmto porušením vzniknú. 
 

4.15.3 Nepredloţenie údajov a dokumentov v zmysle bodu 4.15.1 tohto článku Zmluvy v dohodnutej 
dobe Objednávateľovi, ako aj zistenie Objednávateľa, ţe Zhotoviteľ porušuje zákaz 
nelegálneho zamestnávania, zakladá právo Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy. 

 
4.15.4 Ak Zhotoviteľ poruší svoje zákonné povinnosti vyplývajúcemu zo zákona č. 351/2015 Z. z. o 

cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní sluţieb a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z tejto 
Zmluvy a Objednávateľovi vzniknú sankcie alebo iné opatrenia finančného alebo majetkového 
charakteru (napr. strata moţnosti uchádzať sa o čerpanie finančných prostriedkov z 
eurofondov) titulom porušenia povinností na strane jeho Zhotoviteľa, Objednávateľ má právo 
uplatniť bez zbytočného odkladu svoj nárok na náhradu škody, ktorá mu týmto vznikla na 
ťarchu Zhotoviteľa alebo na ťarchu rozhodujúceho akcionára / spoločníka, alebo Zhotoviteľa 
s rozhodujúcim vplyvom na podnikaní Zhotoviteľa.  Zhotoviteľ podpisom Zmluvy prehlasuje, 
ţe náhradu škody uhradí bez zbytočného odkladu po doručení uplatnenia nároku zo strany 
Objednávateľa, zároveň zabezpečí internými predpismi právo Objednávateľa vymáhať tento 
nárok solidárne aj od spoločníka, akcionára Zhotoviteľa alebo od subjektu s rozhodujúcim 
vplyvom na podnikanie Zhotoviteľa. 
 

4.15.5 Ustanovenia bodu 4.15 tohto článku sa primerane vzťahujú aj na subdodávateľov v zmysle 
článku XVI. tejto Zmluvy. 

 
Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a poţiarnej ochrany svojich 
zamestnancov a pracovníkov, ktorí sa s jeho vedomím zdrţujú v priestore staveniska a pre Zhotoviteľa 
realizujú Dielo, resp. jeho časti a zabezpečenie ich vybavenia ochrannými pracovnými pomôckami. 
Zodpovedá za koordináciu a činnosti svojich subdodávateľských, právnických a fyzických osôb. 
 

4.16 Za Objednávateľa a Zhotoviteľa sú určené osoby, zodpovedné za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, poţiarnej ochrany za účelom plnenia tejto Zmluvy a za prevzatie a odovzdanie 
elektronických čipových kariet v zmysle bodu 4.17 tohto článku Zmluvy.  
 
Za Objednávateľa:  Meno a priezvisko: [●] 

Pozícia:  [●]  
Telefón:                         [●] 
Mobil:   [●] 
E-mail:                           [●] 

Za Zhotoviteľa:   Meno a priezvisko: [●] 
Pozícia:  [●]  
Telefón:                         [●] 
Mobil:   [●] 
E-mail:                           [●] 
 

4.17 Vstup zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov do priestorov a/alebo objektov 
Objednávateľa podlieha nasledovným podmienkam: 

(i) V prípade, ak je v súvislosti s plnením tejto Zmluvy nevyhnutný vstup zamestnancov 
Zhotoviteľa  a/alebo jeho subdodávateľov do priestorov a/alebo objektov Objednávateľa, 
zaväzuje sa Zhotoviteľ odovzdať Objednávateľovi na schválenie menný zoznam 
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uvedených osôb najneskôr 3 dni pred prvým vstupom. Ak nedôjde zo strany 
Objednávateľa k schváleniu uvedeného zoznamu, Zhotoviteľ nebude v omeškaní, pokiaľ 
vykonáva kroky k zabezpečeniu adekvátnej náhrady. Akékoľvek zmeny v zozname 
podľa predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi neodkladne písomne 
oznámiť, inak je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. V súvislosti 
s menným zoznam svojich zamestnancov a /alebo jeho subdodávateľov, sa Zhotoviteľ 
zaväzuje oboznámiť svojich zamestnancov a /alebo subdodávateľov o spracovaní 
osobných údajov Objednávateľom v rozsahu uvedenom v zmysle Prílohy č. 7 v súlade 
so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho 
parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. 
V prípade nedodrţania uvedenej povinnosti informovania dotknutých 
osôb/zamestnancov, sa Zhotoviteľ zaväzuje k úhrade sankcií vrátane náhrady škody, 
ktoré Objednávateľovi s týmto porušením vzniknú. 

(ii) V prípade, ak je v súvislosti s plnením tejto Zmluvy nevyhnutný vstup zamestnancov 
Zhotoviteľa  a/alebo jeho subdodávateľov do priestorov a/alebo objektov Objednávateľa, 
zamestnanci Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov sú povinní dodrţiavať platné 
interné predpisy Objednávateľa, s ktorými budú vopred riadne a preukázateľne 
oboznámení. Zmluvné strany sa dohodnú bez zbytočného odkladu po podpise tejto 
Zmluvy na forme a čase takéhoto oboznámenia s tým, ţe Zhotoviteľ je povinný zaistiť 
účasť takýchto zamestnancov a/alebo jeho subdodávateľov na uvedenom 
oboznamovaní, inak je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. 

(iii) Za účelom vstupu zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov do priestorov 
a/alebo objektov Objednávateľa poverený zamestnanec Objednávateľa odovzdá 
poverenému zamestnancovi Zhotoviteľa elektronické čipové karty s časovým 
obmedzením na čas výkonu prác – dočasné priepustky (IDKZEF), podmienky a návod 
na pouţívanie o čom spíšu „Protokol o prevzatí identifikačných kariet“. 

(iv) Po ukončení vykonávania Diela alebo niektorých prác len niektorými zamestnancami, 
poverený zamestnanec Zhotoviteľa je povinný bez zbytočného odkladu o tejto 
skutočnosti informovať povereného zamestnanca Objednávateľa a súčasne mu vrátiť 
elektronické čipové karty (IDKZEF) o čom spíšu „Protokol o vrátení identifikačných 
kariet“. 

(v) Zmluvné strany sa zaväzujú rovnako postupovať v prípade vstupu vozidiel Zhotoviteľa 
do priestorov a/alebo objektov Objednávateľa, pokiaľ tento vydá elektronické čipové 
karty pre vozidlá a nepôjde o jednorazový vstup na základe „Potvrdenia pre vstup do 
priestorov ŢP a.s.“ 

(vi) V prípade nevrátenia karty/kariet, straty, poškodenia, odcudzenia alebo znehodnotenia 
je poverený zamestnanec Zhotoviteľa povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10,- 
EUR / 1 elektronická čipová karta pre zamestnanca a zmluvnú pokutu vo výške 30,- 
EUR / 1 elektronická čipová karta pre vozidlo v hotovosti v pokladnici Objednávateľa. 

(vii) Ak nebude zmluvná pokuta v zmysle predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy uhradená 
v hotovosti, Objednávateľ je oprávnený vystaviť Zhotoviteľovi faktúru so splatnosťou 14 
dní odo dňa jej odoslania. 

(viii) Ak Zhotoviteľ vstupuje do priestorov/objektov Objednávateľa alebo zabezpečuje 
dodávku prostredníctvom prepravnej firmy, je povinný na poţiadanie Objednávateľa 
preukázať platné poistenie proti škodám spôsobených zamestnancom pri práci 
a poistenie proti škodám spôsobených prevádzkou motorových vozidiel.  

(ix) Zhotoviteľ berie na vedomie, ţe vozidlá Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľov nebudú 
vpustené do priestorov a/alebo objektov Objednávateľa bez povinnej výbavy - ochranná 
prilba, ochranné okuliare, pracovné rukavice, pracovný odev (montérky), pracovná obuv. 
Pred vstupom do priestorov a/alebo objektov Objednávateľa musí mať osádka povinnú 
výbavu oblečenú, obutú a pouţitú. V prípade, ţe tak osádka vozidla neučiní, bude 
vykázaná z priestorov a/alebo objektov Objednávateľa. Motorové vozidlá s  výklopnou 
korbou musia mať v kabíne nainštalovaný funkčný zvukový a svetelný indikátor 
vyklopenia korby.  
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Článok V 

Lehota plnenia 

5.1 Zhotoviteľ začne realizáciu Diela tak skoro, ako je to primerane moţné ihneď po nadobudnutí účinnosti 
tejto Zmluvy tak, aby Dielo navrhol, vyhotovil a dokončil v Lehote plnenia. 

5.2 Lehota plnenia je deväť (9) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.  

5.3 Zhotoviteľ je povinný v Lehote plnenia Dielo vyhotoviť tak, aby vyhovovalo Funkčným skúškam a bolo 
spôsobilé na preberacie konanie podľa Článku IX Zmluvy.  

5.4 Ak Zhotoviteľ nevyhotoví Dielo v Lehote plnenia, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,05% zo Zmluvnej ceny, a to za kaţdý aj začatý deň omeškania. 

5.5 Zhotoviteľ pri podpise tejto Zmluvy predloţí Objednávateľovi grafický Harmonogram prác. 
Harmonogram prác bude zodpovedať poţiadavkám Opisu predmetu zákazky, Ponuke Zhotoviteľa a 
tejto Zmluve a osobitne nasledovným poţiadavkám: 

(i) špecifikovanie termínov vykonávania Diela, t.j. dní, príp. hodín (resp. akceptované výluky), 

(ii) realizovanie Diela: 

- tak, aby Dielo bolo zhotovené v lehote deväť (9) mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto Zmluvy; 

- v čase od 6:00 do 21:00 hod. 7 dní v týţdni  vrátane víkendov a štátnych sviatkov; 

- s prihliadnutím na obmedzenia zo strany bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
v zmysle platných právnych predpisov. 

5.6 Po odovzdaní Harmonogramu prác patrí Objednávateľovi lehota na preskúmanie Harmonogramu prác 
v trvaní piatich (5) pracovných dní. Po preskúmaní a odsúhlasení Harmonogramu prác Objednávateľom 
sa tento stáva Prílohou č. 5 tejto Zmluvy. Ak Harmonogram prác nebude spĺňať poţiadavky vyjadrené 
v bode 5.5 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný ho opraviť na svoje náklady a opätovne predloţiť 
na preskúmanie v súlade s týmto bodom.  

5.7 Zhotoviteľ vyhotoví Harmonogram prác tak, aby Zhotoviteľovi umoţňoval postupnú kompletizáciu 
celého Diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého Diela najneskôr v Lehote plnenia. Grafický 
Harmonogram prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti a nadväznosti jednotlivých úkonov, 
činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať stručný popis všetkých činností 
a prác, ich vzájomnú postupnosť a časovou nadväznosť. 

5.8 Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺţenia Lehoty plnenia alebo kedykoľvek Harmonogram 
prác nebude zodpovedať Zmluve, alebo ak sa skutočný postup prác nezhoduje s Harmonogramom 
prác, Zhotoviteľ predloţí Objednávateľovi revidovaný Harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých 
podmienok ako sú uvedené v bode 5.5, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy Objednávateľ 
vyzve Zhotoviteľa na predloţenie takéhoto revidovaného Harmonogramu prác na preskúmanie. Pre 
vylúčenie pochybností platí, ţe revízia Harmonogramu prác podľa tohto bodu nemôţe mať sama 
o sebe vplyv na predĺţenie Lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť vyvolávajúca potrebu revízie 
Harmonogramu prác zároveň nedáva Zhotoviteľovi právo na predĺţenie resp. úpravu Lehoty plnenia 
podľa iného bodu tejto Zmluvy. 

Článok VI 

Zmluvná cena a platobné podmienky 

6.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so 
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., 
ktorou sa vykonáva zákon o cenách. 

6.2 Celková Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je 
nasledovná: 

Cena bez DPH: [●] 
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Sadzba DPH: [●] 

Cena s DPH: [●] 

(slovom: [●]) 

6.3 Zmluvná cena je maximálna suma a je totoţná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predloţil vo svojej Ponuke. 
Zmluvná cena je premietnutá v Rozpočte Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Zmluvná cena je platná 
počas celej doby trvania Zmluvy bez nároku na jej úpravy a zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na 
riadne navrhnutie, vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád, a zahŕňa v sebe všetky 
ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, Výzvy, iných poţiadaviek Objednávateľa a 
Ponuky. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne 
navrhnutie, vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, 
personálneho zabezpečenia, zaškolenia, vykonanie Funkčných skúšok vrátane materiálov, dopravu 
a akékoľvek iné poplatky, ktoré bude nutné vynaloţiť podľa tejto Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo 
plnenie alebo jej/jeho časť neobsahuje v Rozpočte Diela samostatnú poloţku, má sa za to, ţe cena za 
túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných poloţkách Rozpočtu Diela. 

6.4 Fakturácia Zmluvnej ceny sa vykoná nasledovne: 

6.4.1 Časť Zmluvnej ceny vo výške 60% bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe prvej čiastkovej 
faktúry, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po dodaní a  prevzatí Technologického zariadenia.  

6.4.2 Druhá časť Zmluvnej ceny vo výške 40% bude Zhotoviteľovi vyplatená na základe druhej 
čiastkovej faktúry, ktorú je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po vydaní Preberacieho protokolu a jeho 
podpise Zhotoviteľom podľa Článku IX. 

6.5 Splatnosť kaţdej faktúry podľa tejto Zmluvy je 60 dní od doporučeného doručenia faktúry bez 
nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle Zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na účet 
Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy. 

6.6 Ktorákoľvek faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náleţitosti v súlade s § 74 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.  

6.7 Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje:  

- označenie Zhotoviteľa – názov, sídlo, IČO, DIČ, IC DPH, 
- bankové spojenie Zhotoviteľa (názov a adresa banky Zhotoviteľa, SWIFT kód),   
- číslo bankového účtu v tvare IBAN, 
- označenie Objednávateľa– názov, sídlo, IČO, DIČ, IC DPH, 
- poradové číslo faktúry, 
- dátum dodania predmetu plnenia Objednávateľa, ak tento dátum moţno určiť a ak sa odlišuje 

od dátumu vyhotovenia faktúry, 

- dátum vyhotovenia faktúry, 
- mnoţstvo a druh dodaného tovaru, 
- peňaţnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie mnoţstva, jednotková cena bez 

DPH, 

- základ DPH, 
- sadzbu DPH, údaj o oslobodení od DPH alebo v prípadoch, ak Zhotoviteľ neuplatňuje na faktúre 

DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením príslušného 
ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú, 

- výšku DPH spolu v mene EUR, 
- celkovú sumu poţadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta, 
- číslo a názov Zmluvy, 
- názov Projektu: Zníţenie energetickej náročnosti v ŢP a.s., 
- kód projektu v ITMS2014+: 310041V605. 

 

6.8 Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priloţené prílohy, alebo ak 
nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu 
s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto 
faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného 
doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa. 
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Článok VII 

Výkonové parametre  

7.1 Zhotoviteľ garantuje Objednávateľovi pri prevádzkových podmienkach Objednávateľa výkonové 
parametre Diela uvedené v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. 
 

7.2 Prevádzkové podmienky Objednávateľa sú nasledovné: 
(i) tlak okolia/na saní 1,0 bar (a); 
(ii) teplota okolia 30 °C; 
(iii) relatívna vlhkosť 60%; 
(iv) teplota chladiacej vody 26 °C; 
(v) prevádzkový tlak na výstupnej spätnej klapke 7,5 bar(g) pretlak. 

 
7.3 Výkonové parametre Diela budú potvrdené certifikátom z výkonnostného testu vo výrobnom závode 

Zhotoviteľa. 

Článok VIII 

Funkčné skúšky Diela 

8.1 Pred odovzdaním Diela je Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa prác povinný vykonať Funkčné skúšky 
Diela. Na základe Funkčných skúšok Diela musí Zhotoviteľ preukázať, ţe Dielo je spôsobilé 
a pripravené pre riadnu prevádzku, a ţe spĺňa všetky Špecifikácie Diela a ostatné poţiadavky na 
základe Zmluvy vzťahujúce sa tak na samotné Dielo, ako aj na výstupné produkty (či iné výstupy) Diela 
prípadne Technologických zariadení. 

8.2 Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie, asistenciu, 
dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak, aby Funkčné skúšky 
prebehli v súlade so Zmluvou. 

8.3 Harmonogram Funkčných skúšok Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu, 
najneskôr však päť (5) pracovných dní pred plánovaným termínom Funkčných skúšok. Harmonogram 
Funkčných skúšok bude obsahovať časový harmonogram jednotlivých plánovaných úkonov testovania, 
ako aj ich opis. 

8.4 Funkčné skúšky budú prebiehať podľa harmonogramu Funkčných skúšok, ktorý bude zodpovedať 
testovaniu v nasledovnom slede: 

8.4.1 Skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly a skúšky funkčnosti 
(bez prevádzky) za účelom preukázania správnej inštalácie Technologických zariadení a toho, ţe 
Technologické zariadenie môţe bezpečne podstúpiť skúšky podľa bodu 8.4.2. 

8.4.2 Skúšky pri uvádzaní do prevádzky (komplexné skúšky – skúšobná prevádzka), ktoré budú 
zahŕňať špecifikované prevádzkové skúšky za účelom preukázania, ţe Dielo môţe byť 
prevádzkované bezpečne tak, ako je špecifikované, za všetkých dostupných prevádzkových 
podmienok. 

8.5 O výsledku kaţdej skúšky podľa bodu 8.4 bude vyhotovený protokol a jednotlivé skúšky budú 
vykonávané postupne, ako sú uvedené v bode 8.4. 

8.6 Ak Dielo alebo jeho časť nevyhovie Funkčným skúškam, Objednávateľ môţe poţadovať, aby Zhotoviteľ 
napravil vady Diela, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Funkčné skúšky za rovnakých podmienok. 
Uvedené sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných skúšok. 

8.7 Ak Dielo nevyhovie ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávateľ môţe nariadiť ďalšie 
opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť prevziať a odstúpiť od Zmluvy. 

8.8 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach resp. úspešné vykonanie opakovaných 
Funkčných skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie s riadnym dodaním Diela 
v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty 
podľa tejto Zmluvy. 
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Článok IX 

Preberanie Diela 

9.1 Preberanie Diela sa uskutoční aţ po dodaní, namontovaní, Funkčných skúškach a sprevádzkovaní 
celého Diela. Zhotoviteľ je povinný k preberaciemu konaniu predloţiť Objednávateľovi nasledovné 
doklady: 

(i) ţiadosť o vydanie Preberacieho protokolu, 
(ii) certifikáty CE inštalovaného Technologického zariadenia, resp. Diela, 
(iii) Protokoly o Funkčných skúškach, 
(iv) Dokumentáciu k Dielu  
(v) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na základe tejto Zmluvy, 

Výzvy alebo Právnych predpisov. 

9.2 Preberacie konanie sa začína dňom predloţenia ţiadosti o vydanie Preberacieho protokolu spolu so 
všetkými dokumentami podľa bodu 9.1. Predloţenie výzvy na preberacie konanie Objednávateľovi 
znamená, ţe podľa názoru Zhotoviteľa je Dielo dokončené riadne a pripravené k prebratiu.  

9.3 Za riadne dokončené Dielo sa povaţuje Dielo dokončené bez vád a v súlade so Špecifikáciou Diela, 
Zmluvou, Výzvou a Právnymi predpismi. 

9.4 Do piatich (5) dní odo dňa začatia preberacieho konania je Objednávateľ povinný: 

9.4.1 vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo dokončené v súlade 
so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád (Objednávateľ ich uvedie 
v Preberacom protokole), ktoré nebránia uţívaniu Diela pre zamýšľaný účel; alebo 

9.4.2 zamietnuť ţiadosť o vydanie Preberacieho protokolu s uvedením vád Diela a prác, ktoré musí 
Zhotoviteľ vykonať, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou. V prípade, ak Objednávateľ nevydá 
Preberací protokol alebo ţiadosť nezamietne v lehote podľa tohto bodu má sa za to, ţe 
Preberací protokol bol vydaný k poslednému dňu tejto lehoty. Preberací protokol musí Zhotoviteľ 
podpísať. 

9.5 Dňom podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa tohto článku prechádza na 
Objednávateľa vlastníctvo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele. 

9.6 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu vydania Preberacieho protokolu podľa bodu 
9.4 tejto Zmluvy zjavné vady zistené v rámci preberacieho konania podľa tohto článku, má sa za to, ţe 
Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, 
pokiaľ bol Preberací protokol vydaný po tomto dátume. Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom 
a následné vydanie Preberacieho protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za 
škodu a omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie Zhotoviteľa s 
povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia. 

9.7 V prípade, ak Objednávateľ vydá Preberací protokol podľa bodu 9.4.1 s výnimkou drobných 
nedokončených prác a vád, ktoré nebránia uţívaniu Diela, Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeranú 
lehotu na odstránenie týchto vád a nedorobkov. Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v tejto 
dodatočnej lehote vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  500,- EUR za 
kaţdý aj začatý deň omeškania. V prípade, ak vznikne Objednávateľovi škoda v dôsledku uţívania 
Diela s vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole, Zhotoviteľ Objednávateľa za túto 
škodu odškodní. 

9.8 O úplnom odstránení vád a nedorobkov podľa bodu 9.7 Zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom 
odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami. 

Článok X 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe Dielo bude mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto 
Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a ţe bude spôsobilé na riadne 
pouţívanie na účel, na ktorý je určené.  
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10.2 Záručná doba na Dielo je  dvadsaťštyri (24) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa vydania 
Preberacieho protokolu.  

10.3 Zmluvné strany sa dohodli, ţe aby bolo Dielo a Dokumentácia k Dielu počas celej Záručnej doby 
v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený poţadovať a Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky 
práce k odstráneniu vád Diela a Dokumentácie k Dielu oznámených Objednávateľom. Zhotoviteľ je 
povinný všetky tieto vady odstrániť a všetky práce vykonať na svoje náklady a riziko. 

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, 
aj keď sa vada stane zjavnou aţ po tejto dobe. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá 
vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností 
Zhotoviteľa. 

10.5 Na odstránenie vád zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi Zhotoviteľ 
v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia Objednávateľom. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi 
primeraný termín na odstránenie vady. Zhotoviteľ je s prihliadnutím na povahu vady povinný odstrániť 
vadu bezodkladne, najskôr ako je to moţné, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodne inak. 

10.6 Objednávateľ sa zaväzuje, ţe prípadnú poţiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne po jej 
zistení písomne, e-mailom na uvedenú e-mailovú adresu: [●] [doplní úspešný uchádzač]. 

10.7 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôţe uţívať Dielo pre jeho vady, za ktoré 
zodpovedá Zhotoviteľ. 

10.8 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela.  

10.9 V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na servisný zásah za účelom odstraňovania vád, patrí 
Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur za kaţdý začatý deň omeškania. 
Nárokom na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej 
omeškaním v plnej výške. 

Článok XI 

Práva duševného vlastníctva a softwarové vybavenie a podpora 

11.1 V prípade, ţe Dielo a/alebo akákoľvek časť predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy bude mať povahu 
autorského diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej 
aj ako „Autorský zákon“), tak Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi v súlade s ustanovením § 65 a nasl. 
Autorského zákona licenciu resp. sublicenciu na pouţitie takto chráneného autorského diela, a to 
výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia) v rozsahu nevyhnutnom na 
riadne fungovanie a uţívanie Diela, prípadne inej časti plnenia Objednávateľom v súlade s účelom tejto 
Zmluvy. Za týmto účelom a v tomto rozsahu je Objednávateľ oprávnený udeliť sublicenciu tretím 
osobám. Zmluvné strany sa dohodli, ţe Zhotoviteľ licenciu/sublicenciu udeľuje bezodplatne. 

11.2 Zhotoviteľ prehlasuje, ţe dodaním (i) akéhokoľvek softwarového či systémového vybavenia 
poskytnutého na základe tejto Zmluvy a (ii) akéhokoľvek Technologického zariadenia alebo 
akéhokoľvek iného zariadenia, ktoré je súčasťou Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu 
ţiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného vlastníctva a iných 
obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi 
tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela. 

11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od 
akýchkoľvek výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov, zariadení Diela, či akýchkoľvek iných 
osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela. 

11.4 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá ţiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie akýchkoľvek 
majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb Zhotoviteľom v súvislosti s plnením 
tejto Zmluvy.  

11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred kaţdým nárokom tretej osoby z porušenia 
akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, ochrannej známky, 
obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných duševných a priemyselných práv súvisiacich 
s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti s Dokumentáciou k Dielu, výrobou alebo vyhotovením Diela 
alebo pouţívaním Diela Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá 
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Objednávateľovi vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto 
článku Zmluvy. 

Článok XII 

Riziko a zodpovednosť 

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú 
Objednávateľovi a iným osobám v Mieste plnenia Diela, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na 
osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho 
zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávateľmi. 

12.2 Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného 
finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi NFP, resp. sankcia uloţená 
Objednávateľovi Poskytovateľom NFP v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo 
v dohodnutej Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody nevylučuje 
právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy. 

12.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uloţená Objednávateľovi zo strany orgánov 
verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich 
s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

12.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti 
s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom 
toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov návrhu Diela Zhotoviteľom, Dokumentácie k Dielu, 
vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek 
nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom. 

12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tohto článku za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich 
vznik moţno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má na mysli taká okolnosť: 

(i) ktorá je mimo kontroly Zmluvnej strany, 
(ii) proti vzniku ktorej sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť, 
(iii) ktorej sa Zmluvná strana po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať a 
(iv) ktorú nie je moţné podstatne pripísať druhej Zmluvnej strane. 

Článok XIII 

Zmluvné sankcie 

13.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny Diela, a to za kaţdý aj začatý deň 
omeškania. 

13.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z 
omeškania vo výške 0,05 % z dlţnej sumy vrátane DPH za kaţdý aj začatý deň omeškania. 

13.3 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú povinnosť uvedenú v tejto Zmluve, Objednávateľ vyzve 
Zhotoviteľa na nápravu takého porušenia s uloţením primeranej lehoty na vykonanie nápravy, 
a Zhotoviteľ ani v tejto lehote neodstráni porušenie jeho povinnosti resp. nevykoná nápravu, má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- Eur za kaţdý deň, dokiaľ porušenie 
povinnosti trvá, a to za kaţdé porušenie samostatne. 

13.4 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený záväzok. 
Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti 
s porušením tejto Zmluvy v plnej výške. 

13.5 V prípade nesplnenia výkonových parametrov podľa Článku VII sú dohodnuté nasledovné sankcie: 

a) nesplnenie výkonových parametrov do 5% – bez sankcií, 

b) nesplnenie výkonových parametrov od 5,1 do 8% – zľava 7% zo zmluvnej ceny, 

c) nesplnenie výkonových parametrov o 8,1 a viac – odstúpenie od Zmluvy.  
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Článok XIV 

Trvanie a ukončenie Zmluvy 

14.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. 

14.2 Táto Zmluva trvá aţ do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých 
záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu 
v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

14.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou 
dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.  

14.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. 
Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou 
stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.  

14.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej 
Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej 
strane, ktorá svoju povinnosť porušila.  

14.6 Objednávateľ je oprávnený okamţite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy 
Zhotoviteľom. Na účely tejto Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom povaţuje najmä, 
nie však výlučne: 

(i) ak sa preukáţe, ţe Zhotoviteľ v Ponuke predloţil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, 
neúplné alebo skreslené údaje, 

(ii) ak Zhotoviteľ nesplní výzvu k náprave podľa bodu 4.18, resp. 13.4, 
(iii) ak je zrejmé, ţe z dôvodov na strane Zhotoviteľa Dielo nebude vykonané riadne alebo včas, 
(iv) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich 

povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi 
obmedzenom rozsahu), 

(v) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Funkčných skúšok, ani pri opakovaných Funkčných 
skúškach, 

(vi) zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi Zmluvu bez súhlasu Objednávateľa, 
(vii) Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje 

dôvodná obava, ţe plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je váţne ohrozené, 
(viii) v ďalších prípadoch uvedených v Zmluve. 

Článok XV 

Komunikácia a doručovanie 

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, ţe písomná komunikácia podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto 
Zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, ak nie je v Zmluve výslovne 
dohodnutá aj iná moţnosť doručovania (napr. fax, e-mail, sms alebo iné). Za deň doručenia sa 
povaţuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne 
písomnosť prevziať, za deň doručenia sa povaţuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak 
si adresát neprevezme písomnosť v úloţnej dobe na pošte, za deň doručenia sa povaţuje posledný 
deň úloţnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát 
neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň 
doručenia sa povaţuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

Článok XVI 

Subdodávatelia 

16.1 Zhotoviteľ je oprávnený poveriť dodaním Predmetu Zmluvy podľa tejto Zmluvy svojich subdodávateľov. 
Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. V zozname subdodávateľov sa uvádza podiel 
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plnenia kaţdého subdodávateľa z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak to vyplýva zo zákona 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „Zákon o RPVS“), musí byť subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.  

16.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich 
subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa Zákona o RPVS, ak táto povinnosť vyplýva z uvedeného zákona, 

b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť 
predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké 
podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené), 

c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predloţením 
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 

16.3 Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 16.2 písm. c) tohto článku Zmluvy 
a aktualizovaným znením Prílohy č. 4 musí Zhotoviteľ predloţiť Objednávateľovi najneskôr (3) tri 
pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie 
sú splnené podmienky uvedené v bode 16.2 tohto článku Zmluvy. 

16.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, ţe pre zmenu alebo doplnenie 
subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodrţaný postup podľa 
tohto článku Zmluvy. 

16.5 V prípade, ak Zhotoviteľ vyuţije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy subdodávateľa, 
Zhotoviteľ za konanie subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával 
sám. 

Článok XVII 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

17.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych predpisov platných a účinných 
v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, ţe v prípade vzniku sporov Zmluvných strán 
týkajúcich  sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo 
Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.  

17.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretiu 
osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto 
Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

17.3 Z dôvodu, ţe predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých 
Objednávateľovi na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku 
s Poskytovateľom NFP (ďalej len „Zmluva o NFP“), zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu 
súvisiaceho s predmetom tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to 
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené 
osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

17.3.1 Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 
17.3.2 Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi  

poverené osoby, 
17.3.3 Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 
17.3.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené  na výkon 

kontroly/auditu, 
17.3.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
17.3.6 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
17.3.7 Osoby prizvané orgánmi podľa bodu 17.3.1 aţ 17.3.6 vyššie v súlade s príslušnými Právnymi 

predpismi a právnymi aktmi EÚ. 
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17.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi 
poskytovateľom a prijímateľom NFP. 

17.5 Z dôvodu, ţe predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých 
Objednávateľovi na základe Zmluvy o NFP, Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť 
od Zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy a výsledky 
administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumoţňujú financovanie výdavkov vzniknutých 
z Prieskumu trhu tovarov. 

17.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrţí dva (2) rovnopisy a 
Zhotoviteľ obdrţí dva (2) rovnopisy. 

17.7 Prípadná zmena tejto Zmluvy je moţná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme 
číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. 

17.8 Táto Zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Právomoc pre riešenie akýchkoľvek sporov 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy majú výlučne súdy Slovenskej republiky. 

17.9 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr 
stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa 
niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi, zaväzujú 
sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim Právnemu významu 
pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy. 

17.10 Zmluvné strany vyhlasujú, ţe sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a váţne, ţe sa 
zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

17.11 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1 – Špecifikácia Diela [predloží úspešný uchádzač najneskôr pri podpise Zmluvy. Prílohu 

bude tvoriť Príloha č. 1 Výzvy] 

Príloha č. 2 – Rozpočet Diela [uchádzač predloží v ponuke – vypracovaný podľa prílohy č. 1 Výzvy] 

Príloha č. 3 – Výkonové parametre [uchádzač predloží v ponuke – vypracovaný podľa prílohy č. 1 

Výzvy] 

Príloha č. 4 – Zoznam Subdodávateľov [predloží úspešný uchádzač najneskôr pri podpise Zmluvy] 

Príloha č. 5 – Harmonogram prác [predloží úspešný uchádzač najneskôr pri podpise Zmluvy] 

Príloha č. 6 – Informovanie dotknutej osoby v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. 

Príloha č. 7 – Informovanie dotknutej osoby v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. 

V prípade vzájomného rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a ustanoveniami jej príloh majú prednosť 

ustanovenia tejto Zmluvy. 

 

 

Za Objednávateľa:                                              Za Zhotoviteľa: 

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

 

 

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

Ing. Marian Kurčík     [uchádzač  doplní meno a priezvisko 

podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ štatutárneho orgánu] 
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.....................................................    

Ing. Milan Srnka, PhD.    

člen predstavenstva a technický riaditeľ   
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Príloha č. 6 Zmluvy – Informovanie dotknutej osoby v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov  

Prevádzkovateľ, názov, právna 

forma, adresa a kontakt 

Ţeleziarne Podbrezová a.s., sídlom Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 

31 562 141, admin@zelpo.sk 

Zodpovedná osoba za ochranu 

osobných údajov – kontakt 

zodpovednaosobaZP@zelpo.sk 

Práva dotknutej osoby 

právo na prístup k osobným údajom áno 

právo na opravu osobných údajov áno 

právo na vymazanie osobných údajov áno 

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov áno 

právo na prenosnosť osobných údajov áno 

právo namietať spracúvanie osobných údajov áno 

právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. áno 

Informácie o spracúvaných osobných údajoch 

účel spracúvania kontrola zamestnávateľa, či neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania 

v zmysle zákona č. 351/2015 Z. z. 

 právny základ spracúvanie je na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle 

čl.6 ods. 1/f Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/f Zákona 18/2018 Z. z. 

doba uchovávania doba účelu 

príjemcovia Prevádzkovateľ, orgány štátnej moci a kontrolné orgány 

oprávnený záujem zadefinovaný na základe vykonaného testu proporcionality, posúdenia 

oprávneného záujmu 

prenos do tretej krajiny nebude 

automatizované individuálne 

rozhodovanie vrátane profilovania  

nebude vykonávané 

Poznámka: kategória spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 

trvalého pobytu, štátne občianstvo, kópia pracovnej zmluvy alebo iného dokladu potvrdzujúceho 

pracovnoprávny vzťah 
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Vaše práva pri ochrane osobných údajov 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj 
na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje pouţívame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje 
poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepoţadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie 
týchto informácií poţiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude 
technicky moţné.  

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť 
informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, ţe údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné 
alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás poţiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo 
doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás poţiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, 
napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, uţ viac nie sú potrebné na naplnenie 
pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných 
okolností. Napríklad, môţeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, ţe nebudeme môcť 
Vašej ţiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás poţiadať, aby sme prestali 
pouţívať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, ţe osobné údaje, ktoré o Vás máme, 
môţu byť nepresné alebo keď si myslíte, ţe uţ Vaše osobné údaje nepotrebujeme vyuţívať. 

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo poţiadať nás o prenos osobných údajov, 
ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len 
osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo 
zmluvných strán.  

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je zaloţené na našich legitímnych 
oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy 
podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, ţe Vaše osobné 
údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môţete podať sťaţnosť na dozorný orgán, ktorým je 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 
3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. 

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené v súlade s Nariadením EÚ o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. 
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Príloha č. 7 Zmluvy – Informovanie dotknutej osoby v zmysle § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov  

Prevádzkovateľ, názov, 

právna forma, adresa 

a kontakt 

Ţeleziarne Podbrezová a.s., sídlom Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 

31 562 141, admin@zelpo.sk 

Zodpovedná osoba za 

ochranu osobných údajov – 

kontakt 

zodpovednaosobaZP@zelpo.sk 

Práva dotknutej osoby 

právo na prístup k osobným údajom áno 

právo na opravu osobných údajov áno 

právo na vymazanie osobných údajov áno 

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov áno 

právo na prenosnosť osobných údajov áno 

právo namietať spracúvanie osobných údajov áno 

právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. áno 

Informácie o spracúvaných osobných údajoch 

účel spracúvania ochrana majetku súvisiaca so vstupom cudzích osôb do areálu / priestorov 

prevádzkovateľa 

 právny základ spracúvanie je na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle čl.6 

ods. 1/f Nariadenia EU (GDPR) a §13 ods. 1/f Zákona 18/2018 Z. z. 

doba uchovávania doba účelu 

príjemcovia Prevádzkovateľ 

oprávnený záujem zadefinovaný na základe vykonaného testu proporcionality, posúdenia 

oprávneného záujmu 

prenos do tretej krajiny nebude 

automatizované individuálne 

rozhodovanie vrátane 

profilovania  

nebude vykonávané 

Poznámka: kategória spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko 
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Vaše práva pri ochrane osobných údajov 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj 
na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje pouţívame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje 
poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepoţadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie 
týchto informácií poţiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude 
technicky moţné.  

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť 
informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, ţe údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné 
alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás poţiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo 
doplnili. 

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás poţiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, 
napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, uţ viac nie sú potrebné na naplnenie 
pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných 
okolností. Napríklad, môţeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, ţe nebudeme môcť 
Vašej ţiadosti vyhovieť. 

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás poţiadať, aby sme prestali 
pouţívať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, ţe osobné údaje, ktoré o Vás máme, 
môţu byť nepresné alebo keď si myslíte, ţe uţ Vaše osobné údaje nepotrebujeme vyuţívať. 

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo poţiadať nás o prenos osobných údajov, 
ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len 
osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo 
zmluvných strán.  

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je zaloţené na našich legitímnych 
oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy 
podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.  

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, ţe Vaše osobné 
údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môţete podať sťaţnosť na dozorný orgán, ktorým je 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 
3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. 

 

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené v súlade s Nariadením EÚ o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a so Zákonom č. 18/2018 Z. z. 
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PRÍLOHA č. 5  

 

1 KONFLIKT ZÁUJMOV 

1.1 Vyhlasovateľ zabezpečí, aby v tomto Prieskume trhu nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol 
narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaţ alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého 
zaobchádzania. 

1.2 Konflikt záujmov zahŕňa najmä situácie kedy osoba, ktorá môţe ovplyvniť výsledok alebo priebeh 
Prieskumu trhu (vrátane osoby bez nutnosti formálneho zapojenia do priebehu Prieskumu trhu), má 
priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý moţno 
povaţovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s Prieskumom trhu. 

1.3 Vyhlasovateľ príjme primerané opatrenia a vykoná nápravu, ak zistí konflikt záujmov. Opatreniami 
podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie 
Prieskumu trhu alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu 
záujmov. V prípade nemoţnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči 
Vyhlasovateľ uchádzača z tohto Prieskumu trhu. 

1.4 Vyhlasovateľ v rámci opatrení podľa predchádzajúceho bodu poţaduje, aby uchádzač / člen skupiny 
dodávateľov vo všetkých fázach procesu Prieskumu trhu postupoval tak, aby nedošlo k vzniku konfliktu 
záujmov. Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predloţiť čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu 
záujmov podľa bodu 2 (Vyhlasovateľ upozorňuje, ţe bude kontrolovať pravdivosť uchádzačmi 
predloţených vyhlásení týkajúcich sa konfliktu záujmov). 

1.5 Uchádzač je povinný bezodkladne po tom, ako sa dozvie o konflikte záujmov alebo o moţnosti jeho 
vzniku, informovať o tejto skutočnosti Vyhlasovateľa. 
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2 VZOR ČESTNÉHO VYHLÁSENIA O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV 

 
Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 

 
[doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý 
predloţil ponuku v rámci prieskumu trhu (ďalej len „Prieskum trhu“) vyhláseným vyhlasovateľom Ţeleziarne 
Podbrezová a.s. skrátene ŢP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141, (ďalej aj ako 
„Vyhlasovateľ“) na obstaranie predmetu zákazky s názvom „Modernizácia výroby stlačeného vzduchu“ 
(ďalej aj ako „Zákazka“), týmto 

čestne vyhlasujem, ţe 

v súvislosti s uvedeným Prieskumom trhu: 

 nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči ţiadnej osobe na strane Vyhlasovateľa, ktorá je alebo by mohla 
byť zainteresovaná

1
 akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v rámci 

Prieskumu trhu, 

 neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so 
zadaním tejto Zákazky,  

 budem bezodkladne informovať Vyhlasovateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je povaţovaná za konflikt 
záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu Prieskumu 
trhu, 

 poskytnem Vyhlasovateľovi v postupe tohto Prieskumu trhu presné, pravdivé a úplné informácie. 

 

 V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum]        

–––––––––––––––––––––––––- 
[doplniť podpis] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
1
Pre účely tohto čestného vyhlásenia sa pod pojmom zainteresovaná osoba myslí osoba, ktorá sa nachádza v obdobnom postavení ako 

zainteresovaná osoba  v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení, avšak s prihliadnutím na terminológiu použitú v danom ustanovení a skutočnosť, že Vyhlasovateľ nevystupuje v právnom 
postavení verejného obstarávateľa ani obstarávateľa a Prieskum trhu sa nezadáva postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní. 
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PRÍLOHA č. 6 

 

 
 ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SPLNENÍ PODMIENOK ÚČASTI (VZOR) 
 
[doplniť názov uchádzača], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý 
predloţil ponuku v rámci prieskumu trhu (ďalej len „Prieskum trhu“) vyhláseným vyhlasovateľom Ţeleziarne 
Podbrezová a.s. skrátene ŢP a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141, (ďalej aj ako 
„Vyhlasovateľ“) na obstaranie predmetu zákazky s názvom „Modernizácia výroby stlačeného vzduchu“ 
(ďalej aj ako „Zákazka“), týmto 

čestne vyhlasujem, ţe 

spĺňam podmienky účasti stanovené Vyhlasovateľom v rámci Prieskumu trhu a poskytnem Vyhlasovateľovi 
na poţiadanie doklady, ktoré týmto čestným vyhlásením nahradzujem.  

 

V [doplniť miesto] dňa [doplniť dátum] 
 

        

        _______________________________ 
        [doplniť podpis] 

 
 

 
 
 
 
 

 


