
Zámočníctvo Granec s.r.o. Kaplnská 17 919 43 Cífer 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

zákazka zadávaná osobou podľa § 8, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej 

finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie 

služieb z NFP v súlade s MPCKO č. 12 - Zákazky nad 100 000 eur 

1. Názov zákazky: Inteligentné inovácie v spoločnosti Zámočníctvo Granec, s.r.o. – 

Laserový páliaci stroj   

 

2. Identifikačné údaje osoby podľa § 8: 

Názov:  Zámočníctvo Granec, s.r.o.  

Zastúpený: Štefan Granec 

Adresa:  Kaplnská 17, 919 43 Cífer 

IČO:  46 149 333 

E-mail:  vo.granec@zamg.sk 

   granec@zamg.sk  

  

 

3. Druh zákazky: Tovary 

 

4. Podmienky účasti: 

4.1 Osobné postavenie: 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia: 

 

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 

službu, 

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu, 

 

- Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a 

týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2 ZVO, alebo 

spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO. 

- Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia 

Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani 

rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov 

platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

- Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým 

pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného 

vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym 

orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa 
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predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

uchádzača. 

 

4.2 Finančné a ekonomické postavenie: 

Neuplatňuje sa 

 

4.3 Technická a odborná spôsobilosť: 

4.3.1. Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením 

zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 

obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je 

referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa 

tohto zákona (za rozhodné obdobie sa považuje obdobie posledných troch 

predchádzajúcich rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa zverejnenia výzvy na 

webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk). 

Za tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa 

považuje dodanie kovoobrábacieho laserového rezacieho stroja. 

Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona č. 

343/2015 Z. z. splnenie uvedeného uchádzač preukáže predložením 

referencie/referencií rovnakého alebo podobného charakteru, ako je tento 

predmet zákazky, pričom referencia/referencie majú byť kumulatívne s 

rozpočtovým nákladom minimálne 700 000,- EUR bez DPH za predchádzajúce 

3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania. 

 

 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 

odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na 

ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému 

obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej 

zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na 

preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa 

druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s 

osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú 

spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok 

osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, 

ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 

odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa 

osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 

písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo 

poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, 

na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku 

súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými 

skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť 

kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na 

ktoré sa kapacity vyžadujú. 
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Potenciálny dodávateľ môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie 

splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti 

čestným vyhlásením, pričom na požiadanie poskytne prijímateľovi (osobe podľa § 8) 

doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Vzor čestného vyhlásenia na preukázanie 

splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti tvorí prílohu č. 5 

výzvy. 

 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

42630000-1 - Kovoobrábacie stroje 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 728 100 EUR bez DPH 

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie zákazky, alebo trvanie zmluvy:  

Do 6 kalendárnych mesiacov od účinnosti zmluvy. 

8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Podľa Opisu predmetu zákazky a 

technickej špecifikácie (Príloha č. 2) 

9. Táto zákazka sa delí na časti: NIE 

10. Miesto dodania predmetu zákazky: Zámočníctvo Granec, s.r.o., Kaplnská 17, 919 43 

Cífer 

11. Obhliadka miesta: neumožňuje sa 

12. Variantné riešenie: neumožňuje sa 

13. Opis predmetu zákazky:  

Spoločnosť ZÁMOČNÍCTVO GRANEC, s.r.o. plánuje inováciu procesu výroby – 

výrobného programu „Výroba jednoduchých výrobkov z kovu“ formou zavedenia 

progresívnej technológie na opracovávanie, tvárnenie, spájanie a delenie materiálov 

laserom prostredníctvom Laserového páliaceho stroja ktorého technická špecifikácia je 

uvedená v Prílohe č. 2 – Opis predmetu zákazky a technická špecifikácia.  

14. Lehota a miesto na predloženie ponúk: 26.08.2020 do 8:00 hod. 

Ponuky je potrebné zasielať na e-mail: vo.granec@zamg.sk alebo granec@zamg.sk 

15. Otváranie ponúk: sa uskutoční dňa 26.08.2020 o 9:00 hod. 

16. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť e-mailom na jednu z              

e-mailových adries uvedených v bode 14 tejto výzvy. Ponuky budú predkladané v 

slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. Maximálna veľkosť prijatej pošty 1 

doručeného e-mailu na kontaktný e-mail osoby podľa § 8 je max. 10 MB, a to vrátane 

príloh. V prípade ak uchádzač zašle ponuku, ktorá z kapacitného dôvodu nebude osobe 

podľa § 8 doručená nebude sa touto ponukou osoba podľa § 8 zaoberať a bude 

považovaná za ponuku ktorá nebola predložená. 

17. Komunikácia medzi osobou podľa § 8 a záujemcom/uchádzačom: 

Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania sa bude 

uskutočňovať v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku a to výhradne 

prostredníctvom e-mailu. 

18. Kritérium vyhodnotenia ponúk: 

Jediným kritériom je najnižšia cena za predmet zákazky podľa výzvy a jej príloh 

a rozhodujúca je cena v Eur bez DPH. 

19. Lehota viazanosti ponúk: 31.1.2021 

20. Obsah ponuky: 
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 Vyplnený návrh na plnenie kritérií – príloha č. 1 

 Vyplnený Opis predmetu zákazky a technická špecifikácia – príloha č. 2 

 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti  

 Návrh zmluvy o dielo – vyplnený, datovaný a podpísaný štatutárnym zástupcom, 

alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača – príloha č. 3 

 Vyplnený a podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov - príloha č. 4 

 Vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie na preukázanie splnenia podmienok 

účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti – príloha č. 5 (ak sa uplatňuje) 

 

Ponuka potenciálneho dodávateľa musí byť predložená v slovenskom alebo českom 

jazyku. Ak má tento sídlo mimo územia SR, doklady a dokumenty tvoriace súčasť 

ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do 

slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

21. Podmienky financovania: 

OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inteligentných inovácií 

v priemysle 

22. Ďalšie informácie: 

 

I. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu 

alebo  rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa  do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 

315/2016 Z. z.)  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; 

II. Úspešný uchádzač ako dodávateľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon 

kontroly  /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a EU oprávnenými osobami. 

III. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nezískania finančných 

prostriedkov odstúpiť od zmluvy. 

IV. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 

dôvodov: 

a) ani jeden potenciálny dodávateľ nesplnil podmienky uvedené vo výzve  

na predkladanie ponúk, 

b) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie 

V. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie 

jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená perom s nezmazateľným atramentom, 

písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, 

ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 
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VI. Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na 

predkladanie ponúk. 

VII. Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje 

bezvýhradne všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré 

stanovil v tejto výzve na predkladanie ponúk a v návrhu zmluvy. 

VIII. Všetky náklady uchádzača súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením 

ponuky na vyššie uvedený predmet zákazky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok postupu zadávania 

zákazky. 

IX. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o určení úspešného uchádzača pri 

uplatnenom postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle § 

170 odsek (8), písm. b)  zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. 

X. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom 

umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne 

zmluvu uzatvoriť resp. od nej odstúpi. 

XI. V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, môže 

ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie u kontaktnej osoby uvedenej 

v bode č. 2 tejto výzvy. 

 

 

V ..........................., ................................             ................................. 

                  poverená osoba pre VO 
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Príloha č. 1 

Návrh na plnenie kritérií 

 

CENOVÁ PONUKA 
 

Názov zákazky: 
  

Identifikačné údaje uchádzača  

Obchodné meno:  

Sídlo dodávateľa:  

Oprávnená osoba:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Email:  

Telefón:  

 

 

Názov zákazky Cena Celkom  

bez DPH 

výška DPH Cena celkom 

s DPH 

    

*sme/nie sme platcami DPH 

 

V .................................., dátum:  

 

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:  

 

Podpis a pečiatka: 

 

*nehodiace sa škrtnite 
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Príloha č. 2 

Opis predmetu zákazky a technická špecifikácia 

Názov a typ zariadenia: 

Názov (opis) 
požadovaného  

tovaru 

Merná 
jednotka  

Množstvo 
Požadované parametre a 

charakteristiky 
Požadované hodnoty 

parametrov 

Navrhované 
hodnoty 

parametrov 

Laserový páliaci stroj ks 1 

Pracovná plocha stola 

Pojazd v osi X min. 3000 mm  

Pojazd v osi Y min.1500 mm  

Pojazd v osi Z min. 100mm  

   

Výkon lasera min. 3000W  

Priemerná spotreba el. energie 
stroja max. 23 kW/h 

 

Rýchlosti presuvu osí stroja 

simultánne v osi X a Y min. 140 
m/min (mechanické pohony) 

 

Osová rýchlosť X min. 100 
m/min 

 

Osová rýchlosť Y min. 100 
m/min 

 

Presnosť polohovania reznej hlavy 

Polohovacia odchýlka +/- 0,01 
mm 

 

Priemerná polohovacia šírka 
rozptylu +/- 0,005 mm 

 

Hrúbky rezateľných plechov a 
rýchlosti v jednotlivých materiáloch 

Konštrukčná oceľ: minimálne 
0,8 - 25 mm; rýchlosť rezania 
pri 1 mm hrúbke minimálne 50 
m/min. 

 

Ušľachtilá oceľ:  minimálne 0,8 
- 20 mm; rýchlosť rezania pri 1 
mm hrúbke minimálne 50 
m/min. 

 

Zliatina hliníka: minimálne 0,8 - 
18 mm; rýchlosť rezania pri 1 
mm hrúbke minimálne 55 
m/min. 

 

Mosadz: minimálne 0,8 -10 
mm ; rýchlosť rezania pri 1 mm 
hrúbke minimálne 20 m/min. 

 

Meď: minimálne 0,8 - 8 mm; 
rýchlosť rezania pri 1 mm 
hrúbke minimálne 15 m/min. 

 

Všetky rezné dáta pre všetky 
rezateľné materiály    

 

Portálová konštrukcia stola    
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Automatický výmenník trysiek  Min. 14 trysiek  

Dopravníkový pás na odvod strusky 
a malých dielov   

 

Postrek olejom  pre miesto prepalu 
materiálu   

 

Monitorovanie rezu a prepalu 
materiálu   

 

Použitie jednej šošovky pre celé 
spektrum a hrúbok materiálov   

 

Diaľková diagnostika  
  

 

Integrované technologické údaje v 
zariadení pre jednotlivé typy 
materiálov   

 

Možnosť doplnenia optického 
zameriavacieho systému plechu   

 

Príprava pre doplnenie 
automatického viacpaletového 
systému pre rezaný materiál   

 

Riadenie stroja v slovenskom alebo 
českom jazyku   

 

Čítačka čiarových kódov    

Rezanie s chladením rezu vodou     

Výmenník paliet    

Odsávanie a chladenie     

Štartovacia sada spotrebného 
materiálu     

 

Externý programovací CAM systém 
stroja s 3D konvertorom, CAD 
systémom, vzájomne prepojeným 
na centrálnu databázu (centrálna 
databáza = spoločná databáza pre 
laser, ohraňovací lis)  2 licencie 

 

Dokumentácia k riadeniu stroja v 
slovenskom alebo českom jazyku   

 

Záruka na stroj a všetky súčasti 
stroja (mimo spotrebného 
materiálu) 

min. 12 mesiacov od uvedenia 
stroja do prevádzky 

 

Doprava/dodanie na miesto 
realizácie logického celku, t.j. 
doprava/dodanie do miesta 
umiestnenia logického celku, 
ktorým je výrobný areál zadávateľa    

 

Nástup na servisný zásah do 24 hodín  

Inštalácia zariadenia a  uvedenie do 
prevádzky    
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Príloha č. 3 

KÚPNA ZMLUVA č. .... (Návrh) 

uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 

 

Obchodné meno:  ZÁMOČNÍCTVO GRANEC, s.r.o. 

Zapísaný v:   Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka 

č. 27449/T 

Sídlo:                                      Kaplnská cesta 1099/17; 919 43 Cífer 

Zastúpený:   Štefan Granec, konateľ 

                   Štefan Granec, konateľ 

    Ľudovít Granec, konateľ 

Bankové spojenie:       VÚB a. s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 

IBAN:                   SK33 0200 0000 0028 8667 7158 

IČO:    46149333 

DIČ:    2023262483 

IČ DPH:   SK2023262483 

Internetová adresa:  www.zamg.sk 

 

(ďalej len „kupujúci“) 

 

a 

 

Obchodné meno:   

Zapísaný v:     

Sídlo:     

Zastúpený:    

http://www.zamg.sk/


Zámočníctvo Granec s.r.o. Kaplnská 17 919 43 Cífer 

IČO:     

IČ DPH:    

Bankové spojenie:   

IBAN:     

E-mail:     

Tel:     

Internetová adresa:   

 

(ďalej len „predávajúci“) 

 

(kupujúci a predávajúci ďalej spolu ako „zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana") 

 

PREAMBULA 

 

Kupujúci a predávajúci uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania zákazky osobou 

podľa § 8, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na 

dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP v súlade s 

MPCKO č. 12 - Zákazky nad 100 000 eur – s názvom predmetu zákazky „Inteligentné 

inovácie v spoločnosti Zámočníctvo Granec, s.r.o. – Laserový páliaci stroj“ zadávanej na 

základe Výzvy na predkladanie ponúk.  

 

I. PREDMET ZMLUVY 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet zákazky:  

 

Predmet Množstvo 

Laserový páliaci stroj 1 ks 

 

a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k uvedenej technológii a záväzok kupujúceho 

technológiu prevziať do vlastníctva a zaplatiť predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu, a to 

všetko za podmienok dojednaných v tejto zmluve. 
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2. Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej 

neoddeliteľnou súčasťou. 

3. Súčasťou dodania požadovanej technológie je aj doprava na miesto dodania, inštalácia a 

uvedenie do prevádzky, odskúšanie a odovzdanie dokladov potrebných na užívanie 

predmetu zmluvy a výkon vlastníckeho práva kupujúceho. Zaškolenie zamestnancov 

kupujúceho ohľadne obsluhy zabezpečí predávajúci na vlastné náklady. Záväzok 

predávajúceho dodať technológiu sa považuje za splnený až riadnym splnením záväzkov 

podľa tohto ods. zmluvy. 

 

II. MIESTO A ČAS DODANIA 

 

1. Miestom dodania predmetu zmluvy je: Zámočníctvo Granec, s.r.o., Kaplnská 1099/17, 

919 43 Cífer.   

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto 

zmluvy najneskôr do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy 

3. Presný dátum a čas dodania predmetu zmluvy si dohodne predávajúci s kupujúcim 

najmenej tri kalendárne dni vopred. 

4. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy (v rozsahu záväzku 

podľa čl. I. tejto zmluvy) má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % denne 

z ceny nedodaného alebo neskoro dodaného predmetu zmluvy. Zaplatením zmluvnej 

pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody.  

 

III. PODMIENKY DODANIA 

 

1. Predávajúci sa zaväzuje technológiu zabaliť a vybaviť na prepravu, pričom náklady s tým 

spojené sú už zahrnuté v kúpnej cene. Technológia musí byť dodaná, príp. zabalená 

takým spôsobom, ktorý dostatočne zabezpečí jej ochranu a uchovanie. 

2. Predávajúci je povinný po dodaní technológie do miesta dodania technológiu 

nainštalovať, uviesť do prevádzky, vykonať skúšobnú prevádzku a riadnym spôsobom 

zaškoliť poverených zamestnancov kupujúceho ohľadne obsluhy uvedenej technológie. 

O zaškolení spíšu oprávnení zástupcovia predávajúceho a kupujúceho relevantný doklad. 

Až riadnym splnením povinností podľa tohto ods. zmluvy sa záväzok predávajúceho 

dodať technológiu považuje za splnený. 

3. Pri odovzdaní a prevzatí technológie podpíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení 

zástupcovia v mieste dodania preberací protokol/dodací list, ktorý obsahuje najmä, nie 

však výlučne: dátum odovzdania a prevzatia technológie, záznam z prvej vonkajšej 

obhliadky technológie, súpis zjavných vád zistiteľných na technológii pri vonkajšej 

obhliadke, výrobné číslo predmetu zmluvy. 

4. Spolu s technológiou je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré 

sa k nej vzťahujú a ktoré sú potrebné na užívanie a na výkon vlastníckeho práva, a to 

najmä, nie však výlučne návod na obsluhu v slovenskom príp. českom jazyku, preberací 

protokol/dodací list, záručný list a iné relevantné dokumenty. 

5. Momentom uvedenia technológie predávajúcim do prevádzky podpisom preberacieho 

protokolu a vystavenia konečnej faktúry zo strany predávajúceho podľa tejto zmluvy, 
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prechádza nebezpečenstvo škody na technológii a vlastnícke právo k technológii na 

kupujúceho.  

6. Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im 

nevznikajú žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá 

predávajúci, ako keby predmet zmluvy plnil sám. 

7. V prípade neuvedenia subdodávateľov v zmluve musí celý predmet zmluvy podľa článku 

I. tejto zmluvy dodať predávajúci. Predávajúci uvedie o všetkých známych 

subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 

priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.  

8. Predávajúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi 

kupujúcemu.  

9. Zmena subdodávateľa je možná len na základe jeho písomného odsúhlasenia kupujúcim 

formou dodatku k tejto zmluve. 

 

IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov na cene za predmet zmluvy (ďalej len „cena“) v nasledovnej výške: 
 

Cena bez DPH:                                               EUR (slovom:..................    eur)  

 

DPH 20%  :                                                     EUR (slovom:...................   eur) 

 

Cena vrátane DPH:                                         EUR (slovom:...................    eur) 

(ďalej len „kúpna cena“). 

 

2. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním technológie 

a prevodom vlastníckeho práva, vrátane nákladov na balenie, dopravu do miesta dodania, 

poistenie, náklady inštalácie, skúšobnej prevádzky a pod. Kúpna cena zahrňuje aj náklady 

na vykládku stroja  a manipuláciu na miesto inštalácie a príslušné poistenie práce. 

3. Dohodnutú kúpnu cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k zmluve 

podpísaného zmluvnými stranami.  

4. Kúpnu cenu za technológiu sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe 

faktúry riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je 

oprávnený vystaviť faktúru po splnení záväzku v rozsahu podľa čl. I. tejto zmluvy.  

Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia predávajúceho, a to 

prednostne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre, 

prípadne iným spôsobom v súlade s platným právom. 

Dodávateľ vystaví faktúry v nasledovnom poradí:  

 30% z ceny do 14 dní od podpisu zmluvy,  

 60% z ceny do 14 dní pred naložením a zaslaním informácie o príprave stroja 

k dodaniu, 

 10% z ceny do 14 dní od protokolárneho odovzdania. 

5. Predávajúci je povinný najneskôr ku dňu vystavenia záverečnej faktúry odovzdať 

kupujúcemu záručný list, doklad o zaškolení obsluhy a iné relevantné doklady. 
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6. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zároveň musí 

obsahovať cenu časti predmetu zmluvy v súlade s čl. 4 ods. 4 tejto zmluvy. V prípade, že 

výška kúpnej ceny na faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude 

obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo k nej nebude priložená príloha 

podľa ods. 6 vyššie, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu 

alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej 

opätovnom doručení kupujúcemu. 

7. V prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za technológiu, 

predávajúci má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý aj 

začatý deň omeškania. 

 

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

 

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet zmluvy v množstve a akosti podľa 

podmienok tejto zmluvy a plne spôsobilý na užívanie na určený účel vyplývajúci 

z povahy technológie. Predávajúci sa zaväzuje, že technológia ku dňu dodania bude 

v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažená žiadnymi právami tretích osôb a že 

zároveň bude spĺňať všetky všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými 

normami stanovené požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako 

aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak 

nestane, má technológia vady. 

2. Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má technológia v okamihu 

prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až 

po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode 

nebezpečenstva škody na technológii na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením 

povinností predávajúceho. 

3. Predávajúci týmto poskytuje na technológiu záruku v dĺžke podľa typu technológie, 

najmenej však po dobu 12 mesiacov. Záručná doba na konkrétnu technológiu bude 

uvedená v záručnom liste, ktorý bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie. Záručná 

doba začína plynúť dňom uvedenia predmetnej technológie predávajúcim do prevádzky 

v mieste dodania. Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä za to, že technológia 

bude po dojednanú dobu spôsobilá na užívanie na dojednaný účel a bude bez vád. 

Predávajúci bude na vlastné náklady zabezpečovať záručný servis technológie. 

4. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou s technológiou v 

rozpore s návodom na obsluhu, prípadne násilným a neoprávneným zásahom do 

technológie zo strany kupujúceho. 

 

 

VI.  OZNÁMENIE VÁD A NÁROKY Z VÁD POČAS ZÁRUČNEJ DOBY 

 

1. Vady technológie je kupujúci povinný písomne reklamovať u predávajúceho bez 

zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Pre dodržanie 

podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu faxom, resp. emailom. 

2. Ak si kupujúci uplatní nárok na odstránenie vady technológie, predávajúci je povinný 

zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na opravu max. do 24 hodín od nahlásenia 

poruchy. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na 
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pracovisku oznámenom kupujúcim, pričom dni pracovného voľna a pracovného pokoja 

sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú.  

3. Pokiaľ si kupujúci neuplatní konkrétny spôsob odstránenia vady, alebo pokiaľ je vada 

neodstrániteľná spôsobom, ktorý zvolil kupujúci, predávajúci sa zaväzuje, že zvolí taký 

spôsob odstránenia vady, ktorý je najefektívnejší a najviac zodpovedá potrebám 

kupujúceho. 

4. Predávajúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v dôsledku toho, že 

technológia mala vady. Predávajúci zároveň zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu 

nepravdivosťou a/alebo neúplnosťou ktoréhokoľvek z vyhlásení predávajúceho v tejto 

časti zmluvy. 

5. Predávajúci garantuje dodávku náhradných dielov pre dodanú technológiu počas 10 

rokov od ukončenia výroby posledného typu danej technológie podľa čl. I ods. 2 tejto 

zmluvy. 

 

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

1. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci 

podstatne poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa 

považuje, ako je uvedené v tejto zmluve, najmä, nie však výlučne, nedodanie technológie 

v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých 

podmienok a jej neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej lehote. 

2. Pokiaľ predmet zmluvy nebude spĺňať podmienky a technické parametre požadované 

kupujúcim v procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a má 

nárok na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla; škodou sa v tomto prípade 

rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenou podľa čl. IV. Tejto zmluvy a kúpnou cenou, za 

ktorú kupujúci obstaral technológiu u iného dodávateľa z dôvodu nesplnenia podmienok 

predávajúcim týkajúcich sa technických parametrov predmetu zmluvy. 

3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí 

dohodnutú kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 60 

dní od uplynutia dojednanej lehoty splatnosti. 

4. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy 

oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia 

sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v 

súvislosti s ňou, vrátane sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak 

nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie 

súdu v Slovenskej republike podľa procesných predpisov SR. Zmluvné strany sa dohodli, 

že táto zmluva a všetky vzťahy (hmotnoprávne aj procesné) z nej vyplývajúce sa budú 

spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
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3. Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku 

podpísaného zmluvnými stranami. 

4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto 

zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 

5. Jednotlivé ustanovenia každého článku a odseku tejto zmluvy sú vymáhateľné nezávisle 

od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť 

ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo 

inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie 

nemôže byt' oddelené od ostatných príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré 

z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou 

jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. 

Ak však takýto postup nie je možný, zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky 

potrebné za tým účelom, aby sa dohodli na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa 

neplatné ustanovenie v súlade s aplikovateľným právnym poriadkom nahradí. 

6. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti 

a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť.  

 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a)   Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b)   Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 

orgánu a nimi poverené osoby, 

c)   Najvyšší kontrolný úrad SR, a ním poverené osoby, 

d)   Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (úrad vládneho auditu) a osoby 

poverené na výkon kontroly/auditu, 

e)   Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f)    Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g)   Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

7. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží tri vyhotovenia 

zmluvy a predávajúci obdrží dve vyhotovenia zmluvy. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s 

ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje 

podpisy. 

9. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluvy 

je naviazaná na kladný výsledok kontroly verejného obstarávania. Účinnosť zmluva 

nadobúda dňom doručenia kladného výsledku kontroly verejného obstarávania. 

10. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného 

finančného príspevku, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania 

iného dôvodu. 

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy: 
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Príloha č. 1 Zmluvy – Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre 

dodávaného predmetu zákazky 

Príloha č. 2 Zmluvy – Zoznam subdodávateľov  

 

 

V .................................,dňa:     V Cíferi, dňa: 

 

Predávajúci:       Kupujúci: 

 

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

        Štefan Granec 

konateľ       konateľ 

 

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

        Štefan Granec 

        konateľ 

 

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

        Ľudovít Granec 

        konateľ 
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Príloha č. 1 Zmluvy  

Podrobný technický opis a údaje deklarujúce 

 technické parametre dodávaného predmetu zákazky  
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Príloha č. 2 Zmluvy  

Zoznam subdodávateľov  

V prípade, že uchádzač nebude využívať žiadnych subdodávateľov uvedie túto informáciu do 

prílohy č. 2 Zmluvy. 
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Príloha č. 4  

Súhlas so spracovaním osobných údajov  

 

Meno a priezvisko: 

Adresa trvalého pobytu/prechodného pobytu: 

 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

týmto  

udeľujem súhlas 

so spracovávaním osobných údajov 

uvedených v rámci ponuky predloženej uchádzačom: (uvedie sa obchodné meno/názov a sídlo 

uchádzača) do verejného obstarávania vyhláseného na predmet zákazky 

„________________________“ verejným obstarávateľom ___________________________ 

 

Účelom poskytnutia súhlasu je udelenie súhlasu so spracovaním  osobných údajov  

poskytnutých v rámci predmetného verejného obstarávania.  

Týmto vyhlásením sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na obdobie počas 

trvania predmetného verejného obstarávania vyhláseného na uvedený predmet zákazky.  

Po skončení verejného obstarávania budú osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom  

č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a 

registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Udelenie súhlasu  je možné kedykoľvek odvolať a jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť 

už spracovaných osobných údajov do momentu odvolania súhlasu.  

 

Zároveň s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajom týmto vyhlasujem, že sú mi 

známe informácie o mojich právach v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia Európskeho parlamentu  

a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 



Zámočníctvo Granec s.r.o. Kaplnská 17 919 43 Cífer 

zmene a doplnení niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 

nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

V......................... dňa...............  

 

 

 

Podpis dotknutej osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhlas musí byť podpísaný dotknutou osobou - Dotknutá osoby vyplní vyznačené časti 

súhlasu a uchádzač zabezpečí jeho predloženie v ponuke, ak je to relevantné a ak sa to 

vzhľadom na obsah ponuky a povinnosť ponuku zverejňovať podľa zákona č.43/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyžaduje. 
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Príloha č. 5 

Čestné vyhlásenie  

na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti 

  

Čestne vyhlasujem, že  ako uchádzač, ktorý sa zapojil do verejnej súťaže na predmet 

zákazky:...............................   

spĺňam podmienku účasti, týkajúcu sa technickej a odbornej spôsobilosti tzn. že: 

 disponujem zoznamom dodávok tovaru alebo referenciou/referenciami k dodávanému 

tovaru/tovarom (ak odoberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa 

bodu 4.3.1. výzvy na predkladanie ponúk) rovnakého alebo podobného charakteru, 

ako je predmet zákazky, pričom referencia/referencie sú kumulatívne s rozpočtovým 

nákladom minimálne 700 000,- EUR bez DPH za predchádzajúce 3 roky od 

vyhlásenia verejného obstarávania. 

 

 

     Požadované doklady alebo dokumenty preukazujúce splnenie podmienky účasti technickej 

alebo odbornej spôsobilosti Vám ako uchádzač predložím v čase a spôsobom určeným osobou 

podľa § 8.  

 

*Poznámka: 

- Uvedené čestné vyhlásenie uchádzač predkladá iba ak doklady alebo dokumenty na preukázanie splnenia podmienok 

účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti bude dokladať až po vyzvaní osobou podľa § 8.  

    

 

 

Dátum: 

 

Podpis:  

 


