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Časť I.
Všeobecné informácie

1.1

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutár:
IČO:
Kontaktná osoba:

1.2

PREDMET ZÁKAZKY

DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.
Čičava 314, 093 01 Čičava
Ing. Ján Rusič – konateľ spoločnosti
47136201
Ing. Ján Rusič

Názov predmetu zákazky: Inovácia výrobných procesov spoločnosti DREVOKOM
SLOVAKIA, s.r.o.
1.2.1

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 253 405,00 EUR

1.2.2

Predpokladaná hodnota zákazky 1. časti bez DPH: 112 485 EUR

1.2.3

Predpokladaná hodnota zákazky 2. časti bez DPH: 55 940 EUR

1.2.4

Predpokladaná hodnota zákazky 3. časti bez DPH: 29 780 EUR

1.2.5

Predpokladaná hodnota zákazky 4. časti bez DPH: 55 200 EUR

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie tovarov na vyššie uvedený predmet zákazky
1. časť : CNC Nárezové centrum
Manipulátor veľkoplošného materiálu
Výškový paletový sklad
2. časť : CNC Vŕtacie centrum
3. časť : Integrované odsávanie s filtráciou
4. časť : Komplexný softvér pre výrobu nábytku
Podrobná špecifikácia je uvedená v v opise predmetu zákazky.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): Hlavný predmet – 42600000, 42642100
doplňujúce

KOMPLEXNOSŤ PLNENIA ZÁKAZKY
1.2.6

Ponuku je možné predložiť na jednu alebo viaceré časti.

1.3

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného
obstarávateľa a prostriedkov Európskej únie. Verejný obstarávateľ neposkytne
preddavok na plnenie predmetu zmluvy. Lehota splatnosti faktúr je max. 60 dní.
1.4
1.4.1

1.4.2
1.5
1.5.1

ZMLUVA.
Výsledkom verejnej súťaže bude uzavretie Kúpnej zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka („ďalej len zmluva“) na predmet zákazky,
ktorá je prílohou týchto súťažných podkladov.
Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v súťažných podkladov sú pre
uchádzača záväzné.

MIESTO A TERMÍN PLNENIA ZÁKAZKY

1.5.2

Miesto plnenia zákazky: DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o., Čičava 314, 093 01
Čičava
Trvanie zmluvy je: 6 mesiacov od účinnosti zmluvy

1.6

OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ

1.6.1 Uchádzačom na účely zákona o verejnom obstarávaní sa rozumie
hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. Hospodárskym subjektom sa
rozumie fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na
trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.
1.6.2 V prípade, ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov, resp. ak skupina
dodávateľov predloží ponuku, uvedie to vo svojej ponuke na samostatnom liste,
ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny.
V tomto liste zároveň určia (splnomocnia) spomedzi seba jedného člena
skupiny, s ktorým bude verejný obstarávateľ komunikovať a ktorý bude
zastupovať všetkých členov skupiny v celom procese tohto verejného
obstarávania, resp. uvedú adresu, na ktorú bude verejný obstarávateľ zasielať
písomnosti (napr. oznámenie o výsledku a pod.). Verejný obstarávateľ bude
teda komunikovať len s určeným členom a nie so všetkými členmi skupiny. Ak
ponuku predloží skupina dodávateľov podľa § 37 ods.1 zákona o VO a jej
ponuka bude prijatá, verejný obstarávateľ bude vyžadovať od tejto skupiny aby
vytvorili právnu formu v zmysle § 37 ods. 2 zákona o VO, tak, aby zodpovedali
za realizáciu spoločne a nerozdielne.
1.7

PREDLOŽENIE PONUKY

1.7.1

Uchádzač môže predložiť ponuku :


1.7.2

ponuku na ktorúkoľvek časť. Uchádzač môže predložiť ponuku aj
na všetky časti spôsobom podľa týchto súťažných podkladov.

Súčasťou ponuky musia byť: doklady a dokumenty požadované v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a podľa týchto súťažných podkladov.
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 4.1 osobne alebo
poštovou zásielkou na adresu uvedenú v bode 4.2.1 a v lehote na predkladanie
ponúk podľa bodu 4.2.2.

1.7.3

1.7.4

Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 4.2.1.
verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením
miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je
podľa bodu 4.2.2 rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi.

1.8

VARIANTNÉ RIEŠENIE

1.8.1
1.8.2

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

1.9

PLATNOSŤ PONUKY

1.9.1
1.9.2

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do: 31.03.2017.
V prípade uplatnenia námietok, ktoré by mali za následok predĺženie lehoty
viazanosti ponúk, alebo v prípade vydania rozhodnutia o predbežnom opatrení,
vydanom Úradom pre verejné obstarávanie verejný obstarávateľ upovedomí
všetkých uchádzačov, ktorých sa to týka o predpokladanom predĺžení viazanosti
ponúk a následne o novej lehote viazanosti ponúk.
Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom
oznámenej, primerane predlženej lehoty viazanosti ponúk.

1.9.3

1.10

NÁKLADY NA PONUKU

1.10.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
1.10.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 4.2.1 a predložené v lehote na
predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2, sa uchádzačom nevracajú a zostávajú ako
súčasť dokumentácie o verejnej súťaži.
1.10.3 Nevybratie uchádzača za dodávateľa predmetu zákazky, nevytvára nárok na
uplatnenie náhrady škody.
Časť II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie
2.1

DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI

Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi
verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomnou
formou alebo emailom v štátnom jazyku.
2.1.2 Dorozumievanie a vysvetľovanie sa bude realizovať písomnou formou alebo
emailom. Doručovanie písomnosti môže byť aj osobným doručením.
2.1.3 Pre účely tohto verejného obstarávania sa na moment doručenia písomností
(okrem písomností doručovaných emailom) medzi verejným obstarávateľom a
uchádzačom alebo záujemcom použijú primerane ustanovenia o momente
2.1.1

doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom konaní (§
24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).
2.2

VYSVETĽOVANIE

SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

V prípade potreby vysvetliť informácie uvedených v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej
dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 2.1 požiadať o ich
vysvetlenie u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1.1.5
Všeobecné informácie týchto súťažných podkladov.
2.2.2 Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných
na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti
všetkým záujemcom, ktorí sú im známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie
záujemca požiada dostatočne vopred.
2.2.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženú zo strany
ktoréhokoľvek záujemcu podľa bodu 2.2.2, poskytne verejný obstarávateľ
všetkým známym záujemcom, a uverejní v profile v lehotách v zmysle platných
ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
2.2.4 Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, lehotu
na predloženie žiadostí o účasť alebo lehotu na predkladanie návrhov, ak
a)vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na
preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa
zákona o verejnom obstarávaní aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne
vopred, alebo
2.2.1

b)v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na
preukázanie splnenia podmienok účasti vykonajú podstatnú zmenu.
2.2.5 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo
na preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo
uchádzač nevyžiadal podľa bodu 2.2.2 alebo jeho význam je z hľadiska prípravy
ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na
predkladanie ponúk.

2.3

OBHLIADKA MIESTA PLNENIA ZÁKAZKY

2.3.1

Obhliadku miesta sa nevyžaduje.

Časť III.
Príprava ponuky
3.1

JAZYK PONUKY

3.1.1 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa
predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v
cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho

jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do
štátneho jazyka.
3.2

OBSAH PONUKY
Ponuka sa predkladá na každú časť osobitne tak, aby obsahovala osobitne
oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie
ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť
ponuky, označenú slovom „Ostatné“.

3.2.1 Časť ponuky označená ako „OSTATNÉ“ musí obsahovať tieto dokumenty:
Ponuka musí byť zviazaná, obsahovať identifikačné údaje uchádzača a:
Návrh Zmluvy podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch podľa časti F súťažných podkladov
Obchodné (zmluvné) podmienky poskytnutia predmetu zákazky – nie je
možné meniť, ani uvádzať výhrady, ktoré by odporovali týmto súťažným
podkladom. Zmluva v tejto časti nebude obsahovať cenu za predmet zákazky,
V tejto časti nebudú súčasťou zmluvy prílohy zmluvy, ani prehľad ekvivalentných
výrokov a zariadení.
Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia, odbornej alebo
technickej spôsobilosti uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
a časti B) súťažných podkladoch.
Doklad o zložení zábezpeky

3.2.2 Časť ponuky označená ako „KRITÉRIÁ“ musí obsahovať tieto dokumenty:
Vyplnený dokument Návrh na plnenie kritéria (príloha č. 1 SP)
Ocenená špecifikácia časti na ktorú sa ponuka predkladá, podľa požiadaviek
uvedených v týchto súťažných podkladoch.
Zmluva podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch (príloha č. 2 SP) s uvedením ceny za
časť, na ktorú sa ponuka predkladá, podľa požiadaviek uvedených v týchto
súťažných podkladoch.
Podiel subdodávok a subdodávateľov (príloha č. 3 SP), ak sa uplatňuje
Prehľadom ekvivalentných výrobkov a zariadení (príloha č. 4 SP), ak sa uplatňuje
Kópiu časti ponuky označenú ako „KRITÉRIA“ na CD/DVD nosiči vyhotovenú
v zmysle bodu 3.2.2.
FORMA SPRACOVANIA PONUKY

Uchádzač predloží ponuku v dvoch vyhotoveniach označených ako
„originál“(písomná forma) a „kópia na CD/DVD“. V prípade, ak kópia ponuky
na CD/DVD nosiči bude obsahovať informácie, ktoré uchádzač považuje za
dôverné alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje
anonymizovať v súlade s právnymi predpismi. V prípade, že kópia ponuky na
CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať
v súlade
s
§
7
zákona
č.428/2002
Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (predložiť súhlas
dotknutých osôb, anonymizovať osobné údaje ...atď.).
Uchádzač predloží ponuku v nasledovnej forme:

3.3

ZÁBEZPEKA
3.3.1. Zábezpeka sa požaduje vo výške
Pre časť 1.
Pre časť 2.
Pre časť 3.
Pre časť 4.

5 000EUR.
2 500 EUR.
1 000 EUR
2 500 EUR

3.3.2 Spôsoby zloženia zábezpeky:
3.3.2.1 zložením finančných prostriedkov na bankový
obstarávateľa alebo
3.3.2.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača.

účet

verejného

3.3.3 Podmienky zloženia zábezpeky
3.3.4 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa
vedený v VÚB a.s.
3.3.4.1 Finančné prostriedky musia byť zložené
na účet č. IBAN : SK57 0200 0000 0031 3955 4853
pozn.: ako VS uvádzať IČO uchádzača
3.3.4.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného
obstarávateľa najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doba
platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného
obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.
3.3.5 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača
3.3.5.1 Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi podľa predpisov platných v krajine
sídla uchádzača. Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine
obmedzená do 31.03.2017
3.3.5.2 Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného
obstarávateľa (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré
veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť
súčasťou ponuky.

3.3.6 Podmienky uvoľnenia zábezpeky po uzavretí zmluvy
3.3.7 Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účet uchádzača
3.3.7.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet
verejného obstarávateľa , verejný obstarávateľ ju vráti aj s úrokmi ak im táto
banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje.
3.3.7.2 Zábezpeka bude uchádzačom vrátená/uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa
a)márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ
a obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ
zruší použitý postup zadávania zákazky,
b)uzavretia zmluvy.
3.3.7.3 Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne
uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (verejný
obstarávateľ) neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej
záruky počas doby jej platnosti.
3.3.7.4 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok
uvedených v bode 3.3.2.
3.3.7.5 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka naďalej
zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty
viazanosti ponúk.
3.3.7.6 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak
uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, alebo
neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods.
10 až 15 zákona o verejnom obstarávaní.

3.4

SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa podmienok účasti
týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia, odbornej
alebo technickej spôsobilosti uvedených vo výzve na predkladanie ponúk bude
založené na posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa
príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní ( § 40 zákona o verejnom
obstarávaní, 152 zákona o verejnom obstarávaní)

3.5

MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE

3.5.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR
SRč.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.
3.5.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.
Uchádzač navrhuje cenu celého predmetu zákazky.

3.5.3 Cenu – návrh na plnenie kritéria, uchádzač uvedie v prílohe č. 1 Ak je uchádzač
platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení:
3.5.3.1 navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH,
3.5.3.2 sadzba DPH a výška DPH,
3.5.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
3.5.3.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.

3.6

VYHOTOVENIE PONUKY

3.6.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo
tlačiarňou počítača alebo perom s nezmazateľným atramentom a pod.
3.6.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie
týchto dokladov alebo dokumentov ak zákon o verejnom obstarávaní nestanovuje inak.
3.6.3 Všetky doklady vystavené uchádzačom (ako napr. vyhlásenia, návrh zmluvy
a pod.) musia byť podpísané osobami oprávnenými konať v mene uchádzača.
3.6.4 Vo vlastnom záujme uchádzačov verejný obstarávateľ odporúča, aby každý list
ponuky bol podpísaný alebo parafovaný uchádzačom, aby všetky listy ponuky boli
očíslované a aby ponuka bola nerozoberateľne zviazaná.
3.6.5 Nesplnenie požiadaviek uvedených v bode 3.6.5. časti týchto súťažných
podkladov bude považované za formálny nedostatok, ktorý nemá vplyv na kvalitu
ponuky, jej vyhodnocovanie a nie je dôvodom na vylúčenie.
Časť IV.
Predkladanie ponúk
4.1

OZNAČENIE

PONÚK

4.1.1 Uchádzač vloží ponuku do spoločného obalu, ktorý musí byť uzatvorený.
4.1.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
4.1.2.1
adresu uvedenú v bode 4.2.1,
4.1.2.2
názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania
uchádzača
označenie „PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ a označenie heslom verejnej súťaže: „Inovácia
výrobných procesov spoločnosti DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.“
4.2

MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

4.2.1

Ponuky je potrebné doručiť na adresu:

4.2.2
4.2.3

Názov: DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.,
Sídlo:
Čičava 314, 093 01 Čičava
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 24.11.2016 o 10,00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode
4.2.2 sa vráti uchádzačovi neotvorená a nebude predmetom vyhodnocovania
v tejto súťaži.

4.3

DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY

4.3.1
4.3.2

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2.
Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky
na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej
zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou
uchádzača na adresu podľa bodu 4.2.1 a doručením novej ponuky v lehote na
predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2 a na adresu podľa bodu 4.2.1.
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk

5.1

OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI

Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v súlade s ustanovením § 52 zákona
o verejnom obstarávaní v sídle verejného obstarávateľa
5.1.1. Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky,
označenej ako "Kritériá" verejný obstarávateľ zverejní v profile informáciu s
uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky; bez splnenia tejto
povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk. Otváranie časti „Ostatné“ je
neverejné. (24.11.2016, 11,00 hod.)
5.1.2 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ komisia vykoná v súlade s
ustanoveniami § 52 ods. 2, zákona o verejnom obstarávaní;
5.1.3 Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia len vo vzťahu k
ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom
uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia
a otváraním častí ponúk, označených ako "Kritériá", musí byť aspoň päť
pracovných dní;
5.1.4 Na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" sa môžu zúčastniť uchádzači,
ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola
vylúčená. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho
zastupovanie;
5.1.5 Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na
otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán
alebo člen štatutárneho orgánu
uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom
totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na
zastupovanie.
5.1.6 Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako "Kritériá" a zverejní
obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na
plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na
vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako "Kritériá"
sa nezverejňujú;
5.1.7 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a
ktorých ponuka nebola vylúčená bude najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí

ponúk, označených ako „Kritéria“ zaslaná zápisnica z otvárania ponúk, s uvedením
zoznamu uchádzačov vrátane ich obchodných mien, sídiel alebo miest podnikania
a ich návrhov na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom;

5.2

DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

5.2.1

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o
informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca
poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti
považuje za dôverné.

5.2.2 Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne
obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové
dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú
jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
5.2.3

Ustanovením odseku 5.2.1. nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona,
ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa oznamovať či
zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce
verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a
iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa
osobitného predpisu.

5.2.4 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu hospodárskym subjektom uložiť
povinnosti zamerané na ochranu dôverných informácií, ktoré sprístupňujú
počas priebehu verejného obstarávania.
5.3
5.3.1

5.4
5.4.1

VYSVETĽOVANIE PONÚK, VYSVETLENIE MIMORIADNE NÍZKEJ PONUKY
Verejný obstarávateľ bude ponuky vyhodnocovať v súlade s ustanovením § 53
zákona o verejnom obstarávaní.

MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Uchádzač uvedie všetky ceny v eurách. Ceny uvedené v ponukách uchádzačov
sa budú vyhodnocovať v mene €.
Časť VI.
Prijatie ponuky

6.1

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA

6.1.1 Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 55 zákona o verejnom obstarávaní
6.2 UZAVRETIE ZMLUVY
6.2.1 Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 56 zákona o verejnom
obstarávaní.

Časť VII.
Zrušenie použitého postupu.
7.1

Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní.

Časť VIII.
Revízne postupy.
V zmysle príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

Časť IX.
Subdodávky
Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní požaduje od uchádzačov, aby v ponuke uviedli:
a) podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom,
b) navrhovaných subdodávateľov
c) predmety subdodávok a
aby subdodávateľ spĺňal podmienky účasti a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní a ods. 7 zákona
o verejnom obstarávaní ; tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača
alebo uchádzačov za plnenie zmluvy.
Dodávateľ nesmie dodávku ako celok odovzdať na dodanie inému subjektu.
Dodávateľ je oprávnený dodať časť predmetu zákazky tretej osobe (subdodávateľovi)
iba v rozsahu uvedenom v prílohe (Podiel subdodávok a subdodávateľ) uvedenom
v prílohe č. 3 zmluvy. Pri plnení prostredníctvom subdodávateľov je dodávateľ plne
zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne dodanie, akoby ho dodával sám.
V prípade, ak dodávateľ zverí dodanie časti predmetu zákazky subdodávateľovi inému
ako uviedol v prílohe č. 3 zmluvy, je povinný oznámiť objednávateľovi každého
takéhoto subdodávateľa desať kalendárnych dní pred zamýšľaným začatím dodávania
časti predmetu zmluvy. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného
postavenia. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má dodávať časť predmetu zákazky
v sume najmenej 50% z ceny za časť musí mať takýto subdodávateľ v súlade s §56 ods.
2 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod v registri
konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len
„register konečných užívateľov výhod“). Dodávateľ objednávateľovi spolu s oznámením

o zmene subdodávateľa predloží doklady o tom, že subdodávateľ spĺňa podmienky
osobného postavenia a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie
týchto dokladov resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa
§ 152 zákona
o verejnom obstarávaní. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša
dodávateľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne
takéhoto subdodávateľa písomným oznámením dodávateľovi zaslaným do siedmich
kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:
a) nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie podmienky osobného
postavenia,
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,
c) predloženia neplatných dokladov,
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov
výhod.
Subdodávateľ môže začať dodávať časť predmetu zákazky iba po písomnom
odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne dodávať časť predmetu
zákazky bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa
objednávateľom má objednávateľ právo vrátiť dodávanú časť, prípadne žiadať jej
odstránenie na náklady dodávateľa. Dodávateľ v takomto prípade nemá nárok na
predĺženie času plnenia podľa zmluvy, úhrady za takto dodaný tovar a ani úhrady za
ich odstránenie.
Dodávateľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t.j. zvýšiť podiel subdodávok
uvedený v prílohe č. 3 zmluvy a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe
uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom
subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je dodávateľ povinný oznámiť
objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím
dodávania časti predmetu zákazky. V prípade doplnenia subdodávateľa je dodávateľ
povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením
a s popisom ním dodávaným tovarom a to desať kalendárnych dní pred začatím
dodávania časti predmetu zákazky. Takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky
osobného postavenia. V prípade zvýšenia podielu subdodávok na sumu najmenej 50%
z ceny za predmet zákazky musí mať takýto subdodávateľ v súlade s § 56 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných
užívateľov výhod. Dodávateľ objednávateľovi spolu s oznámením o doplnení
subdodávateľa predloží doklady preukazujúce splnenie podmienky osobného
postavenia od subdodávateľa a to v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené
kópie týchto dokladov resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 152 zákona
o verejnom obstarávaní. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša
dodávateľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ odmietne
takéhoto subdodávateľa písomným oznámením dodávateľovi zaslaným do siedmich
kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa v prípade:
a) nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie osobného postavenia
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia
c) predloženia neplatných dokladov,

d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov
výhod.
Subdodávateľ môže začať dodávanie časti predmetu zákazky iba po písomnom
odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne dodávať časť predmetu
zákazky bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa
objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť dodávanie tovarov, prípadne žiadať
ich odstránenie na náklady dodávateľa. Dodávateľ v takomto prípade nemá nárok na
predĺženie času plnenia podľa zmluvy, úhrady za takto dodané tovary a ani úhrady za
ich odstránenie.
Dodávateľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu
subdodávateľovi žiadne dodávky tovarov na dodaní časti predmetu zmluvy jemu
zadanej dodávateľom.
Dodávateľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi
všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na dodanie predmetu
zákazky. Pri dodávke prostredníctvom subdodávateľov je dodávateľ plne zodpovedný
voči objednávateľovi za včasné a riadne dodanie predmetu zákazky, akoby ho dodával
sám.

Nadlimitná zákazka na dodanie tovarov

Súťažné podklady
Predmet obstarávania:
Inovácia výrobných procesov spoločnosti DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.

B. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnej súťaži:
PODMIENKY ÚČASTI – OSOBNÉ POSTAVENIE
V zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného v Európskom
vestníku 2016/S 191-343124. Nakoľko ešte nebolo zverejnené oznámenie vo Vestníku
verejného obstarávania, identifikácia bude zverejnená v profile VO po jeho zverejnení
vo VVO.

PODMIENKY ÚČASTI – FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE UCHÁDZAČOV

V zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného v Európskom
vestníku 2016/S 191-343124. Nakoľko ešte nebolo zverejnené oznámenie vo Vestníku
verejného obstarávania, identifikácia bude zverejnená v profile VO po jeho zverejnení
vo VVO.

PODMIENKY ÚČASTI – TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ UCHÁDZAČOV

V zmysle oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného v Európskom
vestníku 2016/S 191-343124. Nakoľko ešte nebolo zverejnené oznámenie vo Vestníku
verejného obstarávania, identifikácia bude zverejnená v profile VO po jeho zverejnení
vo VVO.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky
subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti
určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie sú dotknuté.
Formulár bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa.
Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED uviesť tzv. "globálny údaj pre všetky
podmienky účasti" bez toho aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.

Nadlimitná zákazka na dodanie tovarov

Súťažné podklady
Predmet obstarávania:
Inovácia výrobných procesov spoločnosti DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.

C. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK
A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

Kritériá na hodnotenie ponúk:
1.1
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najlepší pomer ceny a kvality
1.2
1. Kritérium – Najnižšia cena ( bez DPH) – 80 bodov
1.3
2. Kritérium – Čas nástupu na odstránenie poruchy od oznámenia
poruchy – 20 bodov
2. 2.
2.1

Spôsob vyhodnotenia ponúk

1. Kritérium – Najnižšia cena – 80 bodov
Maximálny počet bodov (80) sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou cenou
bez DPH za časť na ktorú sa ponuka predkladá. Ostatným uchádzačom sa počet
bodov pridelí úmerou ako podiel najnižšej ponúknutej ceny a vyhodnocovanej
ceny a prenásobí sa počtom bodov pre dané kritérium.

2.2

2. Kritérium – Čas nástupu na odstránenie poruchy od oznámenia

poruchy – 20 bodov
Maximálny počet bodov (20) sa pridelí ponuke uchádzača s najkratším časom
nástupu na odstránenie poruchy od oznámenia poruchy uvedenú v hodinách.
Ostatným uchádzačom sa počet bodov pridelí úmerou ako podiel najkratšieho
času nástupu na odstránenie poruchy od oznámenia poruchy uvedeného
v hodinách a vyhodnocovaného času nástupu na odstránenie poruchy od
oznámenia poruchy uvedeného v hodinách a prenásobí sa počtom bodov pre
dané kritérium.
V prípade, že niektorý z uchádzačov neuvedie niektoré z kritérií na
vyhodnotenie ponúk podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, nebude jeho
ponuka vyhodnocovaná a bude z predmetného verejného obstarávania vylúčený.

2.3.1 Hodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené poradie podľa

spôsobu hodnotenia jednotlivých kritérií. Komisia určí poradie uchádzačov na
základe súčtu bodov za obidve kritériá, pričom uchádzač s najvyšším počtom
bodov sa umiestni na prvom mieste. Ostatní uchádzači sa umiestnia na
ďalších miestach podľa výšky získaných bodov.
2.3.2 V prípade, že dvaja uchádzači dosiahnu rovnaký počet bodov, bude
rozhodovať najnižšia cena.

Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.
Uvedené kritériá budú použité pre každú časť.

Nadlimitná zákazka na dodanie tovarov

Súťažné podklady
Predmet obstarávania:
Inovácia výrobných procesov spoločnosti DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.

D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných tovarov
Časť I. CNC nárezové centrum
Zariadenie je určené na čisté a rozmerovo presné delenie doskových materiálov
vrstvených aj nevrstvených z dreva a drevu podobných s povrchovou alebo bez
povrchovej úpravy, na dielce. Formátovanie materiálov s minimálnymi parametrami:
dĺžka=3700 mm, šírka=3700 mm,hrúbka=60 mm.
Zariadenie ma byť vybavené
Zostava stroja

Zadný
manipulačný
stôl

Pracovný stôl

Pílový vozík

Predné
pracovné stoly

Ďalšia výbava

Popis
Rozmer stola min. š x h min.
Programový posúvač
s presnosťou polohovania
Počet upínacích klieštin
Rýchlosť programového
posúvača plynule meniteľná v
rozsahu
Presah pílového kotúča min.
Rezná dĺžka min.
Horný prítlak rovnomerný na
celú šírku dielca
Motor hlavnej píly min.
Motor predrezu min.
Vyvážené vedenie vozíka
Rýchlosť posuvu pílového vozíka
plynule meniteľná v rozsahu
Počet stolov min.
Šírka stolov min.
Dĺžka stolov min.
Vzduchový vankúš na všetkých
stoloch

Požadovaná hodnota

Merná jednotka

3.700 x 3.700

mm

+/- 0,1

mm/m

6

ks

10 - 65

m/min

60
3.700
Obojstranné
synchronizované vedenie
7,0
1,1
bez potreby bočného
podoprenia

mm
mm

1 - 70

m/min

3
600
1.750

ks
mm
mm

áno

Riadený zdvih prítlačnej konzoly podľa výšky rezaného
materiálu
Motorické nastavenie predrezu
Riadený posuv pílového vozíka podľa šírky rezaného
materiálu
Možnosť nastavenia tlaku v upínacích klieštinách a na
prítlačnej konzole
Zariadenie pre spracovanie tlačenie štítkov s čiarovým
kódom

áno
áno
áno
áno
áno

áno
kW
kW
áno

Nástroje
Pripojenie na
médiá

Riadiaci softvér vo formáte prostredia WINDOWS
Optimalizačný program porezu plošných materiálov
Zobrazovanie upozornení o poruchách na ovládacom
paneli v krátkom texte
Možnosť diagnostiky a servisu stroja na diaľku
Hlavný pílový kotúč a predrezový min 3 sady
Príkon el. energie max.
Tlakový vzduch max
Kapacita odsávania max

Ďalšie súčasti hodnoty
zariadenia
Dodanie na miesto realizácie
Osadenie logického celku
(zariadenia)

Zapojenie logického celku
(zariadenia)

Nastavenie logického celku
(zariadenia)

áno
áno
áno
áno
áno
14
0,7
3500

kW
MPa
M3/h

Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického
celku (zariadenia)
dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta
umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a
premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom
areáli v sídle zadávateľa
osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie
a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom
podľa pokynov uchádzača
zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického
celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia,
voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom
stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný
realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a
vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku
nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými
orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok,
odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú
prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického
celku
nastavenie logického celku (zariadenia), t.j. uvedenie do
prevádzky a oživenie logického celku s tým, že uchádzač je povinný
preukázať dosiahnutie všetky technických parametrov, ktoré sú v
ponuke uchádzača

Manipulátor veľkoplošného materiálu
Manipulátor veľkoplošného materiálu je integrované zariadenie podporujúce
inovatívny proces CNC nárezového centra. Je stĺpového typu s výložníkom,
elektrickým pohybom mačky a zdvihu. Je pevné ukotvený v blízkosti nárezového
centra a v dosahu na paletový sklad. Zaradený do kategórie žeriav a zdvíhadlo
s motorovým pohonom s nosnosťou do 1.000 kg. Zariadenie slúži na nakladanie
veľkoplošného materiálu samotným operátorom CNC nárezového centra.

Stroj má byť vybavený :
Zostava stroja

Konštrukcia
ramena

Vákuový systém

Príslušenstvo

Predpisy

Pripojenie na
médiá

Požadovaná
hodnota

Popis

Merná jednotka

Nosnosť
Dĺžka výložníkového ramena min
Konštrukčná výška stĺpu max
vertikálny pracovný pohyb: min.
Rotácia ramena min.
Rotácia nosiča s prísavkami
Regulácia rýchlosť zdvihu
Bremeno : veľkoplošné materiály pre
stolársku výrobu s hmotnosťou do

200
4.000
5.000
1.500
270
360
áno

kg
mm
mm
mm
stupňov
stupňov
m/min

200

kg

Manipulácia v horizontálnej polohe

áno

Vákuové prísavky na
El. navijak
Ovládanie prisať/odsať na rukoväti
manipulátora
Dokumentácia a návod na obsluhu
a údržbu v slovenskom, alebo českom
jazyku

2
áno

El. prúd - odber max.
Stlačený vzduch max
Príkon el. energie max.

Ďalšie súčasti hodnoty
zariadenia
Dodanie na miesto realizácie
Osadenie logického celku
(zariadenia)
Zapojenie logického celku
(zariadenia)

ks

áno
áno

16
0,8
6

A
MPa
kW

Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného
logického celku (zariadenia)
dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta
umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a
premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom
areáli v sídle zadávateľa
osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie
a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom
podľa pokynov uchádzača
zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie
logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa –
elektrická energia, do zadávateľom stanovených pripojovacích
bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu)
logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o
realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu
a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých
východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových

Nastavenie logického celku
(zariadenia)

skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené
platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku
nastavenie logického celku (zariadenia), t.j. uvedenie do
prevádzky a oživenie logického celku s tým, že uchádzač je povinný
preukázať dosiahnutie všetky technických parametrov, ktoré sú v
ponuke uchádzača

Výškový paletový sklad
Zariadenie je integrované do komplexného systému modernizácia výrobného procesu.
Slúži na ukladanie a evidenciu plošného materiálu ,kovania. Nakúpený materiál je
vykladaný vysokozdvižným vozíkom do určených buniek regálu, odkiaľ sa vydáva do
spotreby. Parametre balíkov drevotrieskových dosák dĺžka 2800 mm – šírka 2070 mm -výška 550 mm . Parametre balikov kovania dĺžka 1000 mm – šírka 800 mm - výška
800 mm . Parametre balikov pre poťahovú latku dĺžka 1000 mm – šírka 1500 mm výška 800 mm .Cela evidencia je zaznamenávaná v skladovom softvéri. Každá bunka
v regálovom systéme ma svoju označenú polohu. Regály majú byť- kovové- samo
stojace - nastaviteľné -povrchovo upravené epoxy polyesterovým práškom alebo
ekvivalent- s jednostranným vstupom – s jednoduchou hĺbkou -obsluha
vysokozdvižným vozíkom -ukotvený v podlahe -splňujúce technické normy pri návrhu
skladovacieho systému a zabezpečení bezpečnej prevádzky .
Zostava stroja

Regal na palety LDTD.
Konštrukcia
Oceľová, farebná
úprava
Epoxy polyesterový
prášok

Dĺžka
hĺbka
výška
Nosnosť buňky max
Počet regálov
Počet buniek nad
sebou
Kotvený na podlahu
Nakladanie
vysokozdvižným
vozíkom
Prestaviteľnosť
nosníkov
Uloženie regálu

Príslušenstvo
Predpisy

Požadovaná
hodnota

Popis

Ochrana stojky
rohov regálu
Zadné zábrany –
dorazy paliet
Podklady do každej
bunky
Dodržanie STN

Merná jednotka

3200
2000
3200
2500
3

mm
mm
mm
kg
ks

4

ks

Kotviaci
systém

áno

z jednej
strany

áno

Každých 50

mm

zem+4nadze
mné

áno
áno
áno

4

ks
áno

EN15512 a ost.
noriem pre
Skladovanie a
bezpečnú
manipuláciu.
Označenie regálu
čl.8.1.2 STN EN
15635:06/2009
Doklad o zhode s
CE
Zostava stroja

Regál na kovania.
Konštrukcia
Oceľová, farebná
úprava
Epoxy polyesterový
prášok

Príslušenstvo
Predpisy

áno
áno

áno

Popis

Požadovaná hodnota

Dĺžka
hĺbka
výška
Nosnosť buňky max
Počet buniek celom
Počet buniek nad sebou
Kotvený na podlahu
Nakladanie vysokozdvižným
vozíkom
Prestaviteľnosť nosníkov
Počet regálov
Uloženie regálu
Ochrana stojky rohov regálu
Zadné zábrany –dorazy paliet
Podklady do každej bunky
Dodržanie STN EN15512 a ost.
noriem pre Skladovanie a
bezpečnú manipuláciu.
Označenie regálu čl.8.1.2 STN EN
15635:06/2009
Doklad o zhode s CE

Zostava stroja

Popis

Regál na poťahovú
látku. Konštrukcia
Oceľová, farebná
úprava
Epoxy polyesterový
prášok

Dĺžka
hĺbka
výška
Nosnosť buňky max
Počet buniek celom
Počet buniek nad sebou
Kotvený na podlahu
Nakladanie vysokozdvižným

Merná
jednotka

3000
800
2500
200
12
4
Kotviaci systém

mm
mm
mm
kg
ks
ks
áno

z jednej strany

áno

Každých 50
2
zem+3 nadzemné

mm
ks
áno
áno
áno
ks

4

áno
áno
áno
Požadovaná
hodnota

3000
1500
2500
100
9
3
Kotviaci systém
z jednej strany

áno
Merná jednotka

mm
mm
mm
kg
ks
ks
áno
áno

vozíkom
Prestaviteľnosť nosníkov
Uloženie regálu

Príslušenstvo
Predpisy

Ochrana stojky rohov regálu
Zadné zábrany –dorazy paliet
Podklady do každej bunky
Dodržanie STN EN15512 a ost.
noriem pre Skladovanie a
bezpečnú manipuláciu.
Označenie regálu čl.8.1.2 STN
EN 15635:06/2009
Doklad o zhode s CE

Ďalšie súčasti hodnoty
zariadenia

Každých 50
zem+3
nadzemné

mm
áno
áno
áno
ks

4

áno
áno
áno

áno

Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického
celku (zariadenia)

Dodanie na miesto
realizácie
Osadenie logického celku
(zariadenia)
Nastavenie logického celku
(zariadenia)

dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta
umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a
premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom
areáli v sídle zadávateľa
osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie
a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom
podľa pokynov uchádzača
nastavenie logického celku (zariadenia), t.j. uvedenie do
prevádzky a oživenie logického celku s tým, že uchádzač je povinný
preukázať dosiahnutie všetky technických parametrov, ktoré sú v ponuke
uchádzača

Časť 2. CNC Vŕtacie a frézovacie centrum
CNC- Riadené vŕtacie a frézovacie centrum pre konštrukčné opracovanie
naformátovaných dielcov nábytku z masívneho dreva a tiež z laminovaných dosák,
všetkých plôch v osi X,Y,Z s parametrami: dĺžka=270-3000 mm, šírka=70-1000 mm,
hrúbka=12-50 mm.
Stroj má byť vybavený :
Zostava stroja
Rozmery dielcov
Pracovné agregáty

Popis
Dĺžka dielca
Šírka dielca
Hrúbka dielca
Kolmé vŕtacie nezávislé vretená

Požadovaná hodnota

270-3000
70-1000
12-50
8

Merná
jednotka

mm
mm
mm
ks

Upínací a posuvný
mechanizmus

Príslušenstvo

Nástroje
Pripojenie na médiá

do plochy dielca v ose Z min.
vŕtacie nezávislé vretená do hrany
dielca v ose X min.
vŕtacie vretená do hrany dielca
v ose Y min.
Otáčky vŕtacích vretien
Drážkovacia píla v ose X
Frézovacie vreteno min.
Otáčky frézovacieho vretena
meniteľné v rozsahu min.
Upínacia Klieština pojazdná v ose
X min.
Plynule podávanie dielca
Rýchlosť posuvu v ose X/Y min.
Rýchlosť prestavenia v
ose
Z min.
Systém pre zabezpečenie rovnakej
hĺbky vŕtania
Optická kontrola rozmerov
vloženého dielca pred
opracovaním
Vyhodnotenie rozdielov
v naprogramovanej a skutočnej
dĺžke dielca a automatická
korekcia opracovania
Zariadenie pre spracovanie údajov
načítaných zo štítkov s čiarovým
kódom
Dokumentácia a texty ovládania
v slovenskom jazyku
Prehlásenie zhody s CE
Prvotne vybavenie nástrojmi
Predpísaný tlak stlač. vzduchu
max.
Príkon el. energie max.

Ďalšie súčasti hodnoty zariadenia

Dodanie na miesto realizácie
Osadenie logického celku
(zariadenia)

4

ks

2

ks

2.000 – 7.000
min. Ø 100
3,5

ot/min
mm
kW

6.000 – 17.000

ot/min

1

ks

áno
25

m/min.

15

m/min

áno

-

áno

-

áno

-

áno

-

áno

-

áno
1

Kpl

0,8

MPa

8

kW

Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného
logického celku (zariadenia)
dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do
miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál
zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického
celku vo výrobnom areáli v sídle zadávateľa
osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie
a upevnenie logického celku na podloženie pripravené
zadávateľom podľa pokynov uchádzača

zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie
logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa –
elektrická energia, stlačený vzduch, odsávanie, do zadávateľom
stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný
realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a
vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku
nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými
orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných
prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných
požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou
legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku
nastavenie logického celku (zariadenia), t.j. uvedenie do
prevádzky a oživenie logického celku s tým, že uchádzač je
povinný preukázať dosiahnutie všetky technických parametrov,
ktoré sú v ponuke uchádzača
-

Zapojenie logického celku
(zariadenia)

Nastavenie logického celku
(zariadenia)

Časť 3. Integrované odsávanie s filtráciou a rekuperáciou
Ide o technológiu odsávania a odlúčenia jemných častíc pilín a hoblín . Odsávacie
ventilátory podtlakom dopravujú vznikajúci drevný vznikajúci pri formátovaní veľkých
formátov a vŕtaní po nadzemných trasách do zásobníka s odlučovačom s filtrom.
Očistený odfiltrovaný vzduch sa vracia späť do výrobných priestorov čím dochádza
k zníženiu spotreby tepla.
Odsatý drevný odpad sa od drevoobrábacích strojov transportuje pozinkovaným
plechovým potrubím cez transportný ventilátor dopravy do filtračnej jednotky ktorá
bude umiestnená na spevnenom podklade pri výrobnej hale. Podjazdová výška
filtračnej jednotky bude uspôsobená na podsuv velkokapacitného kontejnera. Drevný
odpad oddelí od vzduchu ,čistý vzduch sa rekuperačným potrubím cez požiarnu
klapku vráti späť do priestorov odkiaľ bol odsatý.. Po každom vypnutí zariadenia
odsávania sa automaticky zopne regenerácia filtračných hadíc
vibrovaním
požadovaných- doporučených á 4-hod. časových intervaloch . Odsávacia rýchlosť na
konci odsávacích vetiev 24-30 m/s . Súbeh drevoobrábacích strojov 100% - mimo
vysávačov
Odsávacia vetva k drevoobrábacím strojom :-Pozinkované kruhové potrubie hrúbky
0,8 mm zložené z pozinkovaných segmentov spojených spojovacími objímkami do
jedného celku rozvetvené k jednotlivým strojom. Ukončenie odsávacej vetvy
prepojenie stroja s odsávacou vetvou je prevedené puz antistatickou flexi hadicou
upevnenou sťahovacími upínacími páskami na hrdlo stroja a na odsávacie potrubie
.Odsávacie potrubie je napojené na špecifikovaný transportný odsávací ventilátor .
Rekuperácia –návratka odsatého vzduchu -Odsatý prefiltrovaný vzduch sa cez
pozinkované potrubie a protipožiarnu klapku a prívodnú výustku vráti spať do
vyrobnej haly odkiaľ bol odsatý .
Ventilátor je svojou konštrukciou prispôsobený na transport drevného odpadu
vznikajúce na strojoch-píliny, hobliny.
Filtračná jednotka modulová - turniketová celo pozinkovaná do exteriéru.kompaktná modulová zostavená filtračnej tkaniny ,ktorá sa dá v prípade rozšírenia

výroby kapacitne zväčšiť o požadovaný odsávací výkon bez konštrukčného zásahu
pridaním ďalšieho modulu .
Zostava stroja

filtračná jednotka
exteriér

Odsávací systém

ELI

Napojené na média

Požadovaná
hodnota

Popis
Filtračná plocha min.
Automatická regenerácia filtračných
hadíc elektromotorom
Prechod pod filtračnú jednotku do
výšky min.
Kontajner na odsávaný odpad s pod
filtra
Účinnosť filtrácie min.
Odsávacie potrubie , tvarovky,
odbočky , redukcie , spojky , flexy
hadice k dopojeniu strojov od
D50...D400 MM
Montážny, kotviaci, závesný materiál
Ventilátor , frekvenčne ovládaný tlak
vzduchu min.
Rekuperácia- návratka vzduchu
prepínanie zima leto s požiarnou
klapkou

90

m2

áno

ks

2,2

m

2

ks

97
Podľa nákresu

%

áno

kpl

Klapky a uzávery riadené
automatický.

Od každého
stroja

kpl

áno

ks

áno

kpl

áno

kpl

14

kW

Elektricky rozvádzač – kompletne
napájanie a riadenie: ovládanie
ventilátora, ovládanie a riadenie
regenerácie filtračných hadíc,
ovládanie klapiek, rotačného
podávača, frekvenčné meniče ,
signalizácia
ELI –klapky , el. motory na zariadení
Vzduchový rozvod ku klapkám a
uzáverom
Celkový Príkon el. energie max.

Ďalšie súčasti hodnoty zariadenia

Dodanie na miesto realizácie
Osadenie logického celku
(zariadenia)

Merná
jednotka

kpl
Podľa nákresu
14.000

kpl
m3/h

Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného
logického celku (zariadenia)
dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do
miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál
zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického
celku vo výrobnom areáli v sídle zadávateľa
osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie
a upevnenie logického celku na podloženie pripravené

Zapojenie logického celku
(zariadenia)

Nastavenie logického celku
(zariadenia)

zadávateľom podľa pokynov uchádzača
zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie
logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa –
elektrická energia, do zadávateľom stanovených pripojovacích
bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie
(ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie
dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku
nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky
oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových
odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok,
a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené
platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku
nastavenie logického celku (zariadenia), t.j. uvedenie
do prevádzky a oživenie logického celku s tým, že uchádzač je
povinný preukázať dosiahnutie všetky technických
parametrov, ktoré sú v ponuke uchádzača

Časť 4. Komplexný software pre výrobu nábytku
Komplexný software pre nábytkársku výrobu je plno integrované riešenie pre
oblasť návrhu a výroby nábytku alebo interiérov. Spolu so systémom Alphacam sú
kompletným riešením pre viacosé obrábanie aj náročných tvarov. Produkt využíva
technológiu tvorby solid modelov pre 3D prezentáciu finálneho produktu, zatiaľ
čo na pozadí sú generované potrebné dáta pre výrobu Od návrhu nábytku a
nábytkových zostáv vrátane vizualizácie až po výrobu 3 D návrh

Zostava
Komplexný software

Popis
Software poskytujúci výrobné dáta pre stroje CNC
obrábacie centrum, píla, olepovačka, vŕtačka,
Konštrukčné návrhy pre tvorbu nábytku
Návrh nábytku ucelených zostav
Automatické kótovanie pre ISO pohľady a dielce
Katalóg prvkov od výrobcov BLUM,
HAFELE,HETTICH, GRASS, EGGER,BUČINA
Editácia tvarov dielcov a výrezov
Modelovanie, nastavovanie svetiel, priradenie
materiálov, renderovanie
Automatizovaná dodávka dát dielcov
v požadovanom formáte
Automatický výpočet a priradenie cien a výrobných
časov ku zákazke
Kalkulácia materiálov, času a ceny práce
CAD/CAM systém pre plne automatické spojenie
s CNC 5 osím centrom

Požadovaná hodnota

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

tvorba materiálov (pojazdy, závesy, plošné áno
materiály, ABS hrany)
pridanie dodávateľa pre jednotlivé materiály
áno
vytvárať sady
áno
parametrizácia – po vložení do skrinky
áno
pridávanie CAM operácií na dielec a ich áno
parametrizovanie
konštrukčná metóda pre pracovné dosky
áno
rôzne druhy spojov a ich kombinácie
áno
vloženie objektu do skrinky
áno
výkresy rozmiestnenia skriniek
áno
používať UCS
Rozhranie pre správu strojov, obrábanie a nastavenie
pracovných postupov
Viacnásobné generovanie pre obojstranné opracovanie
Sieťový kľúč pre využívanie licencie v celej firme
V cene softwaru postprocesor pre CNC 5 osé centrum
V cene softwaru interface pre CNC nárezové centrum
vrátane grafického modulu

áno
áno
áno
áno
áno
áno

Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku
(zariadenia)
Dodanie na miesto
realizácie
Osadenie logického
celku (zariadenia)

Zapojenie logického
celku (zariadenia)

Nastavenie logického
celku (zariadenia)

dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta
umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a
premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli
v sídle zadávateľa
osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie
logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov
uchádzača
zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. realizovať počítačovú sieť,
vzájomného prepojenie logického celku jestvujúcich rozvodov médií
zadávateľa – elektrická energia, stlačený vzduch, odsávanie, do zadávateľom
stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať
zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie
dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na
inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie
všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok,
tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené
platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku
nastavenie logického celku (zariadenia), t.j. uvedenie do prevádzky
a oživenie logického celku s tým, že uchádzač je povinný preukázať
dosiahnutie všetky technických parametrov, ktoré sú v ponuke uchádzača

Ak sa kdekoľvek v súťažných podkladoch, vo výkaze výmer, projektovej dokumentácii,
alebo inej sprievodnej dokumentácii objaví akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku,
typ, výrobcu, výrobný postup, patent, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo
výroby je možné nahradiť ekvivalentnou náhradou, ktorá však musí dosahovať
minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované /
rozpätie jednotlivých hodnôt. Pri predložení ekvivalentnej náhrady musia byť
dodržané rozmery tovarov z dôvodu ich osadenia v priestore výrobnej haly.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby v prípade, že nastane porucha, uchádzač v rámci
kritérií na vyhodnotenie ponúk navrhol čas nástupu na odstránenie poruchy od
oznámenia poruchy v hodinách. Uvedená požiadavka nesúvisí so skutočnosťou, či
porucha spadá do režimu záručného či pozáručného servisu. Ide o samotnú
skutočnosť, za aký čas sa vie uchádzač dostaviť do sídla verejného obstarávateľa
identifikovať vzniknutú poruchu a následne ju odstrániť v zmysle Kúpnej zmluvy.

Ak uchádzač využije možnosť predložiť ekvivalentnú náhradu uvedie to vo svojej
ponuke v ocenenom položkovitom rozpočte a uvedie ich v prehľade ekvivalentných
výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 4
týchto súťažných podkladov.

Nadlimitná zákazka na dodanie tovarov

Súťažné podklady
Predmet obstarávania:
Inovácia výrobných procesov spoločnosti DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.

E. SPOSOB URČENIA CENY

1. Cenu predloží uchádzač na osobitnom dokumente s názvom – „Návrh na
plnenie kritérií“, ktorá je prílohou týchto súťažných podkladov a to ako cenu
za časť v požadovanom rozsahu a to v členení:
Cena predmetu zákazky bez DPH.....................................EUR
DPH 20% .............................................................................. EUR
Cena predmetu zákazky celkom s DPH.............................EUR

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzačom navrhnutá cena podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk bude
cenou konečnou so všetkými nákladmi.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
2. Pokyny k spôsobu určenia ceny:
2.1 Cena za
predmet zákazky „Inovácia výrobných procesov spoločnosti
DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.“, musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
v platnom znení.
2.2 Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady. Cena za predmet
zmluvy sa bude týkať časti na ktorú bude ponuka predložená, cena bude
vychádzať z ocenenia všetkých položiek uvedených v špecifikácii predmetu
zákazky, týkajúci sa časti, na ktorú uchádzač predkladá ponuku. Uchádzač uvedie
cenu bez DPH, vyčísli samostatne DPH 20 % a uvedie celkovú cenu s DPH.
2.3 Cena bude neoddeliteľnou súčasťou Návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za časť
na ktorú bude ponuka predložená vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na
predmet zákazky.
2.4 Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj
jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva
uvedeného v špecifikácii, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
2.5 Ak uchádzač neocení niektorú z uvádzaných položiek v špecifikácii ,bude takáto
špecifikácia považovaná za ocenená v rozpore s požiadavkami verejného
obstarávateľa a bude takáto ponuka vylúčená zo súťaže.
2.6 Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzača s vylúčením a s dôvodom tohto
vylúčenia.

Nadlimitná zákazka na dodanie tovarov

Súťažné podklady
Predmet obstarávania:
Inovácia výrobných procesov spoločnosti DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.

F. OBCHODNÉ (ZMLUVNÉ) PODMIENKY
PREDMETU ZÁKAZKY

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Kúpnu zmluvu podľa
Prílohy č. 2, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Uchádzač do predloženého návrhu
Zmluvy dopíše okrem údaje vyznačené na doplnenie aj cenu za predmet zákazky.

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:
Príloha č. 1

ODPORÚČANÝ VZOR:

Návrh na plnenie kritérií
Predmet zákazky :

„Inovácia výrobných procesov spoločnosti DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.“
Č. ............

Cena bez DPH za
časť č.

........................................ EUR
slovom: ................................................................

........................................ EUR
Hodnota DPH 20
%:

Cena s DPH za
časť č. ................

slovom: ................................................................

........................................ EUR
slovom: ................................................................

V .............................................. dňa: .........................
.........................................................
Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho / nych zástupcu / ov

Príloha 2

KÚPNA ZMLUVA Č.
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
noviel Obchodného zákonníka

Kupujúci:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH / DIČ:
Bankové
spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Zapísaný:

1. Zmluvné strany
DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.
Čičava 314, 093 01 Čičava
47136201
SK2023 779 109 /2023 779 109
VÚB a.s.
č. IBAN : SK57 0200 0000 0031 3955 4853
0905 256 967
drevokom@drevokom.sk
Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,oddiel Sro, vložka číslo:
27842/P

Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH / DIČ:
Bankové
spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Zapísaný:
1. Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Kupujúci na obstaranie predmetu
tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – nadlimitná zákazka , verejné
obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania xxxxx-xxx Vestník č.
xxxxx – dňa xx.xx.2016 a v Európskom vestníku 2016/S 191-343124

2.1.

2. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu vo svojom mene, na vlastné náklady
a zodpovednosť v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve tovar
bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (časť 1. Oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania podľa bodu 1. Preambula tejto zmluvy)
Kupujúci sa touto Zmluvou zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy podľa čl. 2 bod
2.2 tejto zmluvy (a jeho príslušenstvo) predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu
stanovenú v článku 3. Kúpna cena a predmet zákazky prevziať.

3. Kúpna cena
Ceny sú zmluvnými stranami dohodnuté v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. v
znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., sú v súlade s
cenovou ponukou predávajúceho zo dňa xx.xx.201x, sú maximálne, nemenné a
záväzné počas platnosti zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady
predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru, vrátane nákladov na dopravu,
montáž, zaškolenie obsluhy, vrátane preukázania zmluvných parametrov
každého stroja a celej linky. Podrobná kalkulácia cien jednotlivých zariadení sa
nachádza v prílohe č. 2 Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel.
Cena za
Cena
Počet kus bez spolu bez
DPH
Cena spolu
Predmet kúpy
kusov
DPH
DPH
20%
s DPH
Inovácia výrobných
procesov spoločnosti
DREVOKOM
SLOVAKIA, s.r.o. č.
1

Cena za dodanie predmetu zákazky podľa tejto zmluvy:
Cena spolu
základ ceny pre DPH: xxxxxx EUR
DPH 20%: xxxxxx EUR
Celková cena za predmet diela s DPH: xxxxxx EUR

3.4.

4.1.

Slovom : xxxxxx eur
DPH bude účtovať predávajúci podľa platných predpisov.
Zmena dohodnutej kúpnej ceny podľa bodu 3.3. je možná len vzájomnou
dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.
4. Platobné podmienky a fakturácia
Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie

fakturovanej čiastky z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.
5.2.

Platobné podmienky :doba splatnosti faktury 60 dni od datumu podpisania
odovzdavacieho protokolu.
Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa Zák. č. 222/2004 Z. z. v znení
noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry
budú predkladané v dvoch vyhotoveniach pre kupujúceho.
Náležitosti faktúry :
a) označenie “faktúra” a jej číslo,
b) identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho (IČO, DIČ, IČ DPH,
sídlo),registrácia
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou
d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti dodávky,
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, zdaniteľné plnenie,
f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
h) pečiatka a podpis.
Súčasťou faktúry musí byť i preberací protokol a dodací list (podpísané
štatutárnymi zástupcami zmluvných strán).
Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti v
zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, bude
neoprávnená alebo bude obsahovať nesprávne či neúplné údaje, kupujúci je
oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru
nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší
lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre kupujúceho začne plynúť prevzatím
nového, upraveného resp. oprávnene vystaveného daňového dokladu.
Predávajúci berie na vedomie, že projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych
fondov EÚ a ŠR SR. Sprievodný text faktúry musí obsahovať nasledovné
náležitosti:
Názov projektu: „Inovácia výrobných procesov spoločnosti DREVOKOM
SLOVAKIA, s.r.o.“
Právo fakturovať kúpnu cenu vzniká predávajúcemu po dodaní a prevzatí každej
samostatnej dodávky. V prípade, že v rámci preberacieho konania boli zistené
vady tovaru, je predávajúci oprávnený vystaviť faktúru až dňom odstránenia
poslednej vady uvedenej v preberacom protokole.
5. Miesto a čas dodania a prevzatia tovaru
Miesto dodania tovaru je: sídlo kupujúceho
Tovar je povinný predávajúci dodať do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto
zmluvy. Predávajúci je povinný oznámiť termín odovzdania predmetu kúpy
kupujúcemu najmenej 10 pracovných dní dopredu.
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Prevzatie tovaru bude kupujúci potvrdzovať na dodacích listoch, kde budú
uvedené minimálne nasledovné údaje:
- predmet dodania, jednotková cena, množstvo, cena spolu, údaje potrebné pre
DPH, výrobné číslo, dátum dodania, podpisy a pečiatky oboch zmluvných strán.
O odovzdaní a prevzatí tovaru zmluvné strany spíšu protokol. Preberací protokol
musí obsahovať údaje o množstve a druhu dodaného tovaru, výrobné čísla, číslo
zmluvy, na základe ktorej sa realizuje dodanie tovaru, dátum a miesto dodania,
podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, identifikáciu osôb, ktoré boli
poučené o používaní tovaru, vady tovaru zistené pri jeho preberaní a lehoty
odstránenia vád. Súčasťou preberacieho protokolu bude aj potvrdenie inštalácie
a samotné spustenie zariadenia, čím sa zároveň potvrdí funkčnosť a správna
inštalácia zariadenia.
Dopravu na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci na vlastné
náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana tovaru pred jeho
poškodením a znehodnotením.
Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie dodaného predmetu zákazky alebo
vrátiť predmet zákazky na náklady predávajúceho v prípade, že sa predmet kúpy
nezhoduje s predmetom zmluvy uvedený podľa čl. 2 bod 2. 2, ak nemá vlastnosti
dohodnuté v zmluve, nie sú predložené doklady k prevzatiu alebo je viditeľne
poškodený.
Preberací protokol, ako aj dodací list budú vyhotovené v 2 origináloch, každá zo
zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
6. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
Vlastnícke právo na tovar dodaný podľa podmienok špecifikovaných v zmluve
prechádza na kupujúceho po uhradení úplnej kúpnej zmluvy špecifikovanej v
článku 3 tejto zmluvy.
Kupujúci sa zaväzuje nepostúpiť tovar tretím osobám ani vykonávať na ňom
nevratné zásahy pred nadobudnutím vlastníckeho práva.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom jeho
odovzdania a prevzatia kupujúcim.
7. Zodpovednosť za vady a záruky
Predávajúci ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že
nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho
používania.
Predávajúci zodpovedá i za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v
sprievodných dokladoch.
Predávajúci poskytne kupujúcemu záručnú dobu na tovar 24 mesiacov, ktorá
začne plynúť podpísaním preberacieho a odovzdávacieho protokolu. Predávajúci
sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie porúch od oznámenia poruchy do ..............
hodín. Oznámenie o poruche sa uskutoční telefonicky alebo emailom na
kontaktné údaje uvedené v identifikácii zmluvných strán tejto zmluvy.
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Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá
predávajúci iba vtedy, ak boli spôsobené používaním predmetu zákazky v
rozpore s návodom na obsluhu dodaným výrobcom alebo nevhodnými
prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.
Prípadné vady predmetu zákazky bude kupujúci reklamovať písomnou formou u
predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady.
Ak sa preukáže, že vada tovaru je neodstrániteľná, predávajúci sa zaväzuje
dodať náhradný tovar zodpovedajúcej kvality.
Riadne reklamované vady je predávajúci povinný začať odstraňovať v lehote
max. 2 pracovných dní odo dňa ich oznámenia na vlastné náklady a to tak, že
hodnota použitého materiálu + cena práce bude v plnej sume hradená
predávajúcim vrátane sumy za prepravu tovaru a osôb.
V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú
bola odstraňovaná vada.
Kupujúci má právo zabezpečiť odstránenie vád na predmete zákazky, za ktoré
zodpovedá predávajúci, inou osobou na náklady predávajúceho, ak predávajúci
po oznámení zistených vád vady neodstránil do 10 pracovných dní.
8. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
Ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním tovaru uvedeného v
objednávke, je kupujúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 0,05% z kúpnej ceny nedodaného tovaru za každý, aj začatý deň
omeškania. Doba omeškania sa začína počítať až 11.dňom. Avšak maximálna
výška zmluvnej pokuty je 5% z kúpnej ceny nedodaného tovaru.
Zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej kúpnej ceny za predmet zákazky za
každý deň omeškania, maximálne však do výšky 10% z celkovej kúpnej ceny za
predmet zákazky je kupujúci oprávnený vyúčtovať predávajúcemu aj v prípade,
že tento nenastúpi na odstránenie porúch v lehote uvedenej v bode 7. 3 tejto
zmluvy a následne nezačne s odstraňovaním riadne reklamovaných vád a/alebo
ich neodstráni v dohodnutých lehotách.
Pri omeškaní s plnením dodávok o viac ako 60 dní má kupujúci právo od
nesplnených dodávok odstúpiť bez úhrady vzniknutých nákladov
predávajúcemu.
Pri nesplatení faktúry v zmluvne dohodnutom termíne splatnosti uplatní
oprávnená strana nárok na zaplatenie úroku omeškania vo výške 0,05% z
fakturovanej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania.
Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu
škody v celom rozsahu, ktorá vznikne zmluvnej strane z nesplnenia povinností
upravených zmluvou druhou zmluvnou stranou, ktoré sú zmluvnou pokutou
zabezpečené.
V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
9. Práva a povinnosti zmluvných strán
Predávajúci je povinný:
a) dodať predmet kúpy riadne a včas za použitia postupov zodpovedajúcich
platným právnym predpisom, technickým normám vzťahujúcim sa k predmetu
zákazky,

b) dodržiavať pri dodaní predmetu zákazky zjednanie tejto zmluvy, riadiť sa
dohodami zmluvných strán,
c) písomne informovať kupujúceho o skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na
plnenie zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa,
keď skutočnosť nastane alebo predávajúci zistí, že by mohla nastať,
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d) pri odovzdávaní predmetu zákazky predviesť funkčnosť dodaného tovaru a
protokolárne ho odovzdať štatutárnemu zástupcovi kupujúceho v mieste dodania
predmetu zákazky.
Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v
dohodnutom termíne na dohodnutom mieste podľa tejto zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje pri inštalácii a prípadnej montáži na mieste dodávky
nepoškodiť a nezničiť priestory kupujúceho.
Predávajúci berie na vedomie, že predmet kúpy je financovaný zo štrukturálnych
fondov EÚ a ŠR SR a preto:
a) sa zaväzuje pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v prípade, že táto zmena bude
vyvolaná zmenou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
ktorú kupujúci uzavrie s Riadiacim orgánom (ďalej len "Zmluva o NFP"),
b) sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s dodaním
predmetu kúpy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

10. Odstúpenie od zmluvy
Od kúpnej zmluvy môže odstúpiť každá zo zmluvných strán v prípade
podstatného porušenia zmluvnej povinnosti alebo bez udania dôvodov.
Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na strane predávajúceho považujú
zmluvné strany:
a) opakované nedodržanie dodacej lehoty,
b) opakované chybné dodávky zmluvne dohodnutých tovarov,
c) nedodržanie zjednania o poskytnutej záruke,
d) nedodržanie zmluvnej ceny uvedenej v tejto zmluve.
Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na strane kupujúceho považujú
zmluvné strany:
a) opakované nedodržanie termínu splatnosti faktúr podľa dohodnutých
platobných podmienok v bode 4.2.
Pod pojmom "opakované" zmluvné strany rozumejú 2-krát po sebe idúce
porušenie dohodnutej povinnosti.
Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch
zásahu vyššej moci a úradných miest.
Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
Kupujúci môže odstúpiť od časti tejto zmluvy, avšak iba so súhlasom
Predávajúceho.
V prípade odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných
strán, zostávajú však zachované nároky na náhradu škody vzniknutej v priamej
súvislosti s porušením zmluvných povinností.
Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
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Zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu s
výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riadiť
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním
súvisiacimi.
11. Záverečné ustanovenia
Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať len formou písomných, vzostupne
očíslovaných, podpísaných a datovaných dodatkov, na základe súhlasu oboch
zmluvných strán.
Právne vzťahy, ktoré touto zmluvou nie sú upravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení
a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou,
budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
Pre účely tejto zmluvy sa za Riadiaci orgán považuje Slovenská inovačná a
energetická agentúra.
Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné
strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.
Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
- príloha č. 2 Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel
Obe zmluvné strany sa zaväzujú písomne oznámiť všetky zmeny údajov
dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy na druhej zmluvnej strane.
Predávajúci je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo
formáte MS Excel) ako predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel)
každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie
predmetu zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je
zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a
porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.
Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých predávajúci obdrží 2
vyhotovenia a kupujúci 2 vyhotovenia.
Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávaným tovarom,prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na to oprávnenými osobami
a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči dodávateľovi
kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou
predmetu tejto Zmluvy počas šiestich rokov po skončení realizácie predmetu
tejto Zmluvy.
Oprávnení zamestnanci sú najmä:
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný

orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora
audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ.

12. Všeobecné podmienky
Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma stranami a nadobúda účinnosť po
splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej
a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi
príslušným vykonávateľom štátnej pomoci a príjemcom štátnej pomoci, ktorým
je DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o., Čičava 314, 093 01 Čičava., a to na
základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
príslušného Opatrenia.
13. Osobitné dojednania o subdodávkach
Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní požaduje od uchádzačov, aby v ponuke uviedli:
a) podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom,
b) navrhovaných subdodávateľov
c) predmety subdodávok a
aby subdodávateľ spĺňal podmienky účasti a neexistovali u neho dôvody
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom
obstarávaní a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní ; tým nie je dotknutá
zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie zmluvy.
Dodávateľ nesmie dodávku ako celok odovzdať na dodanie inému
subjektu.
Dodávateľ je oprávnený dodať časť predmetu zákazky tretej osobe
(subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe (Podiel subdodávok
a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 3
zmluvy. Pri plnení
prostredníctvom subdodávateľov je dodávateľ plne zodpovedný voči
objednávateľovi za včasné a riadne dodanie, akoby ho dodával sám.
V prípade, ak dodávateľ zverí dodanie časti predmetu zákazky
subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 3 zmluvy, je povinný
oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať
kalendárnych dní pred zamýšľaným začatím dodávania časti predmetu
zmluvy. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného
postavenia. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má dodávať časť
predmetu zákazky v sume najmenej 50% z ceny za časť musí mať takýto

subdodávateľ v súlade s §56 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov
výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „register
konečných užívateľov výhod“). Dodávateľ objednávateľovi spolu
s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady o tom, že
subdodávateľ spĺňa podmienky osobného postavenia a to v originálnom
vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov resp.
preukáže splnenie tejto podmienky podľa
§ 152 zákona o verejnom
obstarávaní. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša
dodávateľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ
odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením dodávateľovi
zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia
o zmene subdodávateľa v prípade:
a) nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie podmienky
osobného postavenia,
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,
c) predloženia neplatných dokladov,
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri konečných
užívateľov výhod.
Subdodávateľ môže začať dodávať časť predmetu zákazky iba po
písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne
dodávať časť predmetu zákazky bez súhlasu objednávateľa alebo napriek
odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom má objednávateľ právo vrátiť
dodávanú časť, prípadne žiadať jej odstránenie na náklady dodávateľa.
Dodávateľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia
podľa zmluvy, úhrady za takto dodaný tovar a ani úhrady za ich
odstránenie.
Dodávateľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t.j. zvýšiť podiel
subdodávok uvedený v prílohe č. 3 zmluvy a to zmenou podielu
subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením
nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny
podielu subdodávok je dodávateľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod
tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím dodávania časti
predmetu zákazky. V prípade doplnenia subdodávateľa je dodávateľ
povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu
s odôvodnením a s popisom ním dodávaným tovarom a to desať
kalendárnych dní pred začatím dodávania časti predmetu zákazky. Takýto
subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného postavenia. V prípade
zvýšenia podielu subdodávok na sumu najmenej 50% z ceny za predmet
zákazky musí mať takýto subdodávateľ v súlade s § 56 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod v registri
konečných užívateľov výhod. Dodávateľ objednávateľovi spolu
s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady preukazujúce
splnenie podmienky osobného postavenia od subdodávateľa a to

v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov
resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 152 zákona o verejnom
obstarávaní. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša
dodávateľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ
odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením dodávateľovi
zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia
o zmene subdodávateľa v prípade:
a) nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie osobného
postavenia
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia
c) predloženia neplatných dokladov,
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri konečných
užívateľov výhod.
Subdodávateľ môže začať dodávanie časti predmetu zákazky iba po
písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne
dodávať časť predmetu zákazky bez súhlasu objednávateľa alebo napriek
odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo
prerušiť dodávanie tovarov, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady
dodávateľa. Dodávateľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času
plnenia podľa zmluvy, úhrady za takto dodané tovary a ani úhrady za ich
odstránenie.
Dodávateľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal
ďalšiemu subdodávateľovi žiadne dodávky tovarov na dodaní časti
predmetu zmluvy jemu zadanej dodávateľom.
Dodávateľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia
sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných
na dodanie predmetu zákazky. Pri dodávke prostredníctvom
subdodávateľov je dodávateľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za
včasné a riadne dodanie predmetu zákazky, akoby ho dodával sám.
V..............................., dňa ...............................

Za Kupujúceho:
................................................................

Za Predávajúceho:
.......................................................................

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

- príloha č. 1 –položkovitá špecifikácia predmetu zmluvy

- príloha č. 2 – vecný a časový harmonogram dodania predmetu zmluvy
- príloha č. 3 – podiel subdodávateľov a subdodávok

KÚPNA ZMLUVA Č.
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších

noviel Obchodného zákonníka

Kupujúci:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH / DIČ:
Bankové
spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Zapísaný:

1. Zmluvné strany
DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.
Čičava 314, 093 01 Čičava
47136201
SK2023 779 109 /2023 779 109
VÚB a.s.
č. IBAN : SK57 0200 0000 0031 3955 4853
0905 256 967
drevokom@drevokom.sk
Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,oddiel Sro, vložka číslo:
27842/P

Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH / DIČ:
Bankové
spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Zapísaný:
1. Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Kupujúci na obstaranie predmetu
tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – nadlimitná zákazka , verejné
obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania xxxxx-xxx Vestník č.
xxxxx – dňa xx.xx.2016 a v Európskom vestníku 2016/S 191-343124

2.1.
2.2.

2. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu vo svojom mene, na vlastné náklady
a zodpovednosť v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve tovar
bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (časť 2. Oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania podľa bodu 1. Preambula tejto zmluvy)

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

Kupujúci sa touto Zmluvou zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy podľa čl. 2 bod
2.2 tejto zmluvy (a jeho príslušenstvo) predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu
stanovenú v článku 3. Kúpna cena a predmet zákazky prevziať.

3. Kúpna cena
Ceny sú zmluvnými stranami dohodnuté v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. v
znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., sú v súlade s
cenovou ponukou predávajúceho zo dňa xx.xx.201x, sú maximálne, nemenné a
záväzné počas platnosti zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady
predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru, vrátane nákladov na dopravu,
montáž, zaškolenie obsluhy, vrátane preukázania zmluvných parametrov
každého stroja a celej linky. Podrobná kalkulácia cien jednotlivých zariadení sa
nachádza v prílohe č. 2 Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel.
Cena za
Cena
Počet kus bez spolu bez
DPH
Cena spolu
Predmet kúpy
kusov
DPH
DPH
20%
s DPH
Inovácia výrobných
procesov spoločnosti
DREVOKOM
SLOVAKIA, s.r.o. č.
1

Cena za dodanie predmetu zákazky podľa tejto zmluvy:
Cena spolu
základ ceny pre DPH: xxxxxx EUR
DPH 20%: xxxxxx EUR
Celková cena za predmet diela s DPH: xxxxxx EUR

3.4.

4.1.

Slovom : xxxxxx eur
DPH bude účtovať predávajúci podľa platných predpisov.
Zmena dohodnutej kúpnej ceny podľa bodu 3.3. je možná len vzájomnou
dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.
4. Platobné podmienky a fakturácia
Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie
fakturovanej čiastky z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.
5.2.

Platobné podmienky :doba splatnosti faktury 60 dni od datumu podpisania
odovzdavacieho protokolu.
Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa Zák. č. 222/2004 Z. z. v znení
noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry
budú predkladané v dvoch vyhotoveniach pre kupujúceho.
Náležitosti faktúry :
a) označenie “faktúra” a jej číslo,
b) identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho (IČO, DIČ, IČ DPH,
sídlo),registrácia
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou
d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti dodávky,
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, zdaniteľné plnenie,
f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
h) pečiatka a podpis.
Súčasťou faktúry musí byť i preberací protokol a dodací list (podpísané
štatutárnymi zástupcami zmluvných strán).
Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti v
zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, bude
neoprávnená alebo bude obsahovať nesprávne či neúplné údaje, kupujúci je
oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru
nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší
lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre kupujúceho začne plynúť prevzatím
nového, upraveného resp. oprávnene vystaveného daňového dokladu.
Predávajúci berie na vedomie, že projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych
fondov EÚ a ŠR SR. Sprievodný text faktúry musí obsahovať nasledovné
náležitosti:
Názov projektu: „Inovácia výrobných procesov spoločnosti DREVOKOM
SLOVAKIA, s.r.o.“
Právo fakturovať kúpnu cenu vzniká predávajúcemu po dodaní a prevzatí každej
samostatnej dodávky. V prípade, že v rámci preberacieho konania boli zistené
vady tovaru, je predávajúci oprávnený vystaviť faktúru až dňom odstránenia
poslednej vady uvedenej v preberacom protokole.
5. Miesto a čas dodania a prevzatia tovaru
Miesto dodania tovaru je: sídlo kupujúceho
Tovar je povinný predávajúci dodať do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto
zmluvy. Predávajúci je povinný oznámiť termín odovzdania predmetu kúpy
kupujúcemu najmenej 10 pracovných dní dopredu.

5.3.
Predávajúci je oprávnený dodávať tovar vždy kompletne.

5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

6.1.
6.2.
6.3.

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

Prevzatie tovaru bude kupujúci potvrdzovať na dodacích listoch, kde budú
uvedené minimálne nasledovné údaje:
- predmet dodania, jednotková cena, množstvo, cena spolu, údaje potrebné pre
DPH, výrobné číslo, dátum dodania, podpisy a pečiatky oboch zmluvných strán.
O odovzdaní a prevzatí tovaru zmluvné strany spíšu protokol. Preberací protokol
musí obsahovať údaje o množstve a druhu dodaného tovaru, výrobné čísla, číslo
zmluvy, na základe ktorej sa realizuje dodanie tovaru, dátum a miesto dodania,
podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, identifikáciu osôb, ktoré boli
poučené o používaní tovaru, vady tovaru zistené pri jeho preberaní a lehoty
odstránenia vád. Súčasťou preberacieho protokolu bude aj potvrdenie inštalácie
a samotné spustenie zariadenia, čím sa zároveň potvrdí funkčnosť a správna
inštalácia zariadenia.
Dopravu na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci na vlastné
náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana tovaru pred jeho
poškodením a znehodnotením.
Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie dodaného predmetu zákazky alebo
vrátiť predmet zákazky na náklady predávajúceho v prípade, že sa predmet kúpy
nezhoduje s predmetom zmluvy uvedený podľa čl. 2 bod 2. 2, ak nemá vlastnosti
dohodnuté v zmluve, nie sú predložené doklady k prevzatiu alebo je viditeľne
poškodený.
Preberací protokol, ako aj dodací list budú vyhotovené v 2 origináloch, každá zo
zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
6. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
Vlastnícke právo na tovar dodaný podľa podmienok špecifikovaných v zmluve
prechádza na kupujúceho po uhradení úplnej kúpnej zmluvy špecifikovanej v
článku 3 tejto zmluvy.
Kupujúci sa zaväzuje nepostúpiť tovar tretím osobám ani vykonávať na ňom
nevratné zásahy pred nadobudnutím vlastníckeho práva.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom jeho
odovzdania a prevzatia kupujúcim.
7. Zodpovednosť za vady a záruky
Predávajúci ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že
nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho
používania.
Predávajúci zodpovedá i za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v
sprievodných dokladoch.
Predávajúci poskytne kupujúcemu záručnú dobu na tovar 24 mesiacov, ktorá
začne plynúť podpísaním preberacieho a odovzdávacieho protokolu. Predávajúci
sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie porúch od oznámenia poruchy do ..............
hodín. Oznámenie o poruche sa uskutoční telefonicky alebo emailom na
kontaktné údaje uvedené v identifikácii zmluvných strán tejto zmluvy.
Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá
predávajúci iba vtedy, ak boli spôsobené používaním predmetu zákazky v
rozpore s návodom na obsluhu dodaným výrobcom alebo nevhodnými
prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.

7.5.
7.6.
7.7.

7.8.
7.9.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

9.1.

Prípadné vady predmetu zákazky bude kupujúci reklamovať písomnou formou u
predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady.
Ak sa preukáže, že vada tovaru je neodstrániteľná, predávajúci sa zaväzuje
dodať náhradný tovar zodpovedajúcej kvality.
Riadne reklamované vady je predávajúci povinný začať odstraňovať v lehote
max. 2 pracovných dní odo dňa ich oznámenia na vlastné náklady a to tak, že
hodnota použitého materiálu + cena práce bude v plnej sume hradená
predávajúcim vrátane sumy za prepravu tovaru a osôb.
V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú
bola odstraňovaná vada.
Kupujúci má právo zabezpečiť odstránenie vád na predmete zákazky, za ktoré
zodpovedá predávajúci, inou osobou na náklady predávajúceho, ak predávajúci
po oznámení zistených vád vady neodstránil do 10 pracovných dní.
8. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
Ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním tovaru uvedeného v
objednávke, je kupujúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 0,05% z kúpnej ceny nedodaného tovaru za každý, aj začatý deň
omeškania. Doba omeškania sa začína počítať až 11.dňom. Avšak maximálna
výška zmluvnej pokuty je 5% z kúpnej ceny nedodaného tovaru.
Zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej kúpnej ceny za predmet zákazky za
každý deň omeškania, maximálne však do výšky 10% z celkovej kúpnej ceny za
predmet zákazky je kupujúci oprávnený vyúčtovať predávajúcemu aj v prípade,
že tento nenastúpi na odstránenie porúch v lehote uvedenej v bode 7. 3 tejto
zmluvy a následne nezačne s odstraňovaním riadne reklamovaných vád a/alebo
ich neodstráni v dohodnutých lehotách.
Pri omeškaní s plnením dodávok o viac ako 60 dní má kupujúci právo od
nesplnených dodávok odstúpiť bez úhrady vzniknutých nákladov
predávajúcemu.
Pri nesplatení faktúry v zmluvne dohodnutom termíne splatnosti uplatní
oprávnená strana nárok na zaplatenie úroku omeškania vo výške 0,05% z
fakturovanej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania.
Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu
škody v celom rozsahu, ktorá vznikne zmluvnej strane z nesplnenia povinností
upravených zmluvou druhou zmluvnou stranou, ktoré sú zmluvnou pokutou
zabezpečené.
V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
9. Práva a povinnosti zmluvných strán
Predávajúci je povinný:
a) dodať predmet kúpy riadne a včas za použitia postupov zodpovedajúcich
platným právnym predpisom, technickým normám vzťahujúcim sa k predmetu
zákazky,
b) dodržiavať pri dodaní predmetu zákazky zjednanie tejto zmluvy, riadiť sa
dohodami zmluvných strán,
c) písomne informovať kupujúceho o skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na
plnenie zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa,

keď skutočnosť nastane alebo predávajúci zistí, že by mohla nastať,

9.2.
9.3.
9.4.

10.1.
10.2.

10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.

d) pri odovzdávaní predmetu zákazky predviesť funkčnosť dodaného tovaru a
protokolárne ho odovzdať štatutárnemu zástupcovi kupujúceho v mieste dodania
predmetu zákazky.
Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v
dohodnutom termíne na dohodnutom mieste podľa tejto zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje pri inštalácii a prípadnej montáži na mieste dodávky
nepoškodiť a nezničiť priestory kupujúceho.
Predávajúci berie na vedomie, že predmet kúpy je financovaný zo štrukturálnych
fondov EÚ a ŠR SR a preto:
a) sa zaväzuje pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v prípade, že táto zmena bude
vyvolaná zmenou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
ktorú kupujúci uzavrie s Riadiacim orgánom (ďalej len "Zmluva o NFP"),
b) sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s dodaním
predmetu kúpy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

10. Odstúpenie od zmluvy
Od kúpnej zmluvy môže odstúpiť každá zo zmluvných strán v prípade
podstatného porušenia zmluvnej povinnosti alebo bez udania dôvodov.
Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na strane predávajúceho považujú
zmluvné strany:
a) opakované nedodržanie dodacej lehoty,
b) opakované chybné dodávky zmluvne dohodnutých tovarov,
c) nedodržanie zjednania o poskytnutej záruke,
d) nedodržanie zmluvnej ceny uvedenej v tejto zmluve.
Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na strane kupujúceho považujú
zmluvné strany:
a) opakované nedodržanie termínu splatnosti faktúr podľa dohodnutých
platobných podmienok v bode 4.2.
Pod pojmom "opakované" zmluvné strany rozumejú 2-krát po sebe idúce
porušenie dohodnutej povinnosti.
Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch
zásahu vyššej moci a úradných miest.
Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
Kupujúci môže odstúpiť od časti tejto zmluvy, avšak iba so súhlasom
Predávajúceho.
V prípade odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných
strán, zostávajú však zachované nároky na náhradu škody vzniknutej v priamej
súvislosti s porušením zmluvných povinností.
Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
Zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu s
výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

10.10.

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

11.7.

11.8.
11.9.
11.11.

Všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riadiť
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním
súvisiacimi.
11. Záverečné ustanovenia
Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať len formou písomných, vzostupne
očíslovaných, podpísaných a datovaných dodatkov, na základe súhlasu oboch
zmluvných strán.
Právne vzťahy, ktoré touto zmluvou nie sú upravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení
a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou,
budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
Pre účely tejto zmluvy sa za Riadiaci orgán považuje Slovenská inovačná a
energetická agentúra.
Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné
strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.
Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
- príloha č. 2 Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel
Obe zmluvné strany sa zaväzujú písomne oznámiť všetky zmeny údajov
dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy na druhej zmluvnej strane.
Predávajúci je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo
formáte MS Excel) ako predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel)
každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie
predmetu zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je
zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a
porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.
Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých predávajúci obdrží 2
vyhotovenia a kupujúci 2 vyhotovenia.
Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávaným tovarom,prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na to oprávnenými osobami
a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči dodávateľovi
kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou
predmetu tejto Zmluvy počas šiestich rokov po skončení realizácie predmetu
tejto Zmluvy.
Oprávnení zamestnanci sú najmä:
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora

audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ.

12. Všeobecné podmienky
Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma stranami a nadobúda účinnosť po
splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej
a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi
príslušným vykonávateľom štátnej pomoci a príjemcom štátnej pomoci, ktorým
je DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o., Čičava 314, 093 01 Čičava., a to na
základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
príslušného Opatrenia.
13. Osobitné dojednania o subdodávkach
Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní požaduje od uchádzačov, aby v ponuke uviedli:
a) podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom,
b) navrhovaných subdodávateľov
c) predmety subdodávok a
aby subdodávateľ spĺňal podmienky účasti a neexistovali u neho dôvody
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom
obstarávaní a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní ; tým nie je dotknutá
zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie zmluvy.
Dodávateľ nesmie dodávku ako celok odovzdať na dodanie inému
subjektu.
Dodávateľ je oprávnený dodať časť predmetu zákazky tretej osobe
(subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe (Podiel subdodávok
a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 3
zmluvy. Pri plnení
prostredníctvom subdodávateľov je dodávateľ plne zodpovedný voči
objednávateľovi za včasné a riadne dodanie, akoby ho dodával sám.
V prípade, ak dodávateľ zverí dodanie časti predmetu zákazky
subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 3 zmluvy, je povinný
oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať
kalendárnych dní pred zamýšľaným začatím dodávania časti predmetu
zmluvy. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného
postavenia. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má dodávať časť
predmetu zákazky v sume najmenej 50% z ceny za časť musí mať takýto
subdodávateľ v súlade s §56 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov
výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „register

konečných užívateľov výhod“). Dodávateľ objednávateľovi spolu
s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady o tom, že
subdodávateľ spĺňa podmienky osobného postavenia a to v originálnom
vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov resp.
preukáže splnenie tejto podmienky podľa
§ 152 zákona o verejnom
obstarávaní. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša
dodávateľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ
odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením dodávateľovi
zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia
o zmene subdodávateľa v prípade:
a) nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie podmienky
osobného postavenia,
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,
c) predloženia neplatných dokladov,
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri konečných
užívateľov výhod.
Subdodávateľ môže začať dodávať časť predmetu zákazky iba po
písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne
dodávať časť predmetu zákazky bez súhlasu objednávateľa alebo napriek
odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom má objednávateľ právo vrátiť
dodávanú časť, prípadne žiadať jej odstránenie na náklady dodávateľa.
Dodávateľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia
podľa zmluvy, úhrady za takto dodaný tovar a ani úhrady za ich
odstránenie.
Dodávateľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t.j. zvýšiť podiel
subdodávok uvedený v prílohe č. 3 zmluvy a to zmenou podielu
subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením
nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny
podielu subdodávok je dodávateľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod
tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím dodávania časti
predmetu zákazky. V prípade doplnenia subdodávateľa je dodávateľ
povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu
s odôvodnením a s popisom ním dodávaným tovarom a to desať
kalendárnych dní pred začatím dodávania časti predmetu zákazky. Takýto
subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného postavenia. V prípade
zvýšenia podielu subdodávok na sumu najmenej 50% z ceny za predmet
zákazky musí mať takýto subdodávateľ v súlade s § 56 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod v registri
konečných užívateľov výhod. Dodávateľ objednávateľovi spolu
s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady preukazujúce
splnenie podmienky osobného postavenia od subdodávateľa a to
v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov
resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 152 zákona o verejnom
obstarávaní. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša

dodávateľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ
odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením dodávateľovi
zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia
o zmene subdodávateľa v prípade:
a) nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie osobného
postavenia
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia
c) predloženia neplatných dokladov,
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri konečných
užívateľov výhod.
Subdodávateľ môže začať dodávanie časti predmetu zákazky iba po
písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne
dodávať časť predmetu zákazky bez súhlasu objednávateľa alebo napriek
odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo
prerušiť dodávanie tovarov, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady
dodávateľa. Dodávateľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času
plnenia podľa zmluvy, úhrady za takto dodané tovary a ani úhrady za ich
odstránenie.
Dodávateľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal
ďalšiemu subdodávateľovi žiadne dodávky tovarov na dodaní časti
predmetu zmluvy jemu zadanej dodávateľom.
Dodávateľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia
sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných
na dodanie predmetu zákazky. Pri dodávke prostredníctvom
subdodávateľov je dodávateľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za
včasné a riadne dodanie predmetu zákazky, akoby ho dodával sám.
V..............................., dňa ...............................

Za Kupujúceho:
................................................................

Za Predávajúceho:
.......................................................................

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

- príloha č. 1 –položkovitá špecifikácia predmetu zmluvy
- príloha č. 2 – vecný a časový harmonogram dodania predmetu zmluvy
- príloha č. 3 – podiel subdodávateľov a subdodávok

KÚPNA ZMLUVA Č.
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
noviel Obchodného zákonníka

Kupujúci:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH / DIČ:
Bankové
spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Zapísaný:

1. Zmluvné strany
DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.
Čičava 314, 093 01 Čičava
47136201
SK2023 779 109 /2023 779 109
VÚB a.s.
č. IBAN : SK57 0200 0000 0031 3955 4853
0905 256 967
drevokom@drevokom.sk
Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,oddiel Sro, vložka číslo:
27842/P

Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH / DIČ:
Bankové
spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Zapísaný:
1. Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Kupujúci na obstaranie predmetu
tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – nadlimitná zákazka , verejné
obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania xxxxx-xxx Vestník č.
xxxxx – dňa xx.xx.2016 a v Európskom vestníku 2016/S 191-343124

2.1.
2.2.

2.3.

2. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu vo svojom mene, na vlastné náklady
a zodpovednosť v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve tovar
bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (časť 3. Oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania podľa bodu 1. Preambula tejto zmluvy)
Kupujúci sa touto Zmluvou zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy podľa čl. 2 bod
2.2 tejto zmluvy (a jeho príslušenstvo) predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu
stanovenú v článku 3. Kúpna cena a predmet zákazky prevziať.

3.1.

3.2.

3.3.

3. Kúpna cena
Ceny sú zmluvnými stranami dohodnuté v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. v
znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., sú v súlade s
cenovou ponukou predávajúceho zo dňa xx.xx.201x, sú maximálne, nemenné a
záväzné počas platnosti zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady
predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru, vrátane nákladov na dopravu,
montáž, zaškolenie obsluhy, vrátane preukázania zmluvných parametrov
každého stroja a celej linky. Podrobná kalkulácia cien jednotlivých zariadení sa
nachádza v prílohe č. 2 Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel.
Cena za
Cena
Počet kus bez spolu bez
DPH
Cena spolu
Predmet kúpy
kusov
DPH
DPH
20%
s DPH
Inovácia výrobných
procesov spoločnosti
DREVOKOM
SLOVAKIA, s.r.o. č.
1

Cena za dodanie predmetu zákazky podľa tejto zmluvy:
Cena spolu
základ ceny pre DPH: xxxxxx EUR
DPH 20%: xxxxxx EUR
Celková cena za predmet diela s DPH: xxxxxx EUR

3.4.

4.1.
4.2.

Slovom : xxxxxx eur
DPH bude účtovať predávajúci podľa platných predpisov.
Zmena dohodnutej kúpnej ceny podľa bodu 3.3. je možná len vzájomnou
dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.
4. Platobné podmienky a fakturácia
Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie
fakturovanej čiastky z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
Platobné podmienky :doba splatnosti faktury 60 dni od datumu podpisania
odovzdavacieho protokolu.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.
5.2.

Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa Zák. č. 222/2004 Z. z. v znení
noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry
budú predkladané v dvoch vyhotoveniach pre kupujúceho.
Náležitosti faktúry :
a) označenie “faktúra” a jej číslo,
b) identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho (IČO, DIČ, IČ DPH,
sídlo),registrácia
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou
d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti dodávky,
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, zdaniteľné plnenie,
f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
h) pečiatka a podpis.
Súčasťou faktúry musí byť i preberací protokol a dodací list (podpísané
štatutárnymi zástupcami zmluvných strán).
Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti v
zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, bude
neoprávnená alebo bude obsahovať nesprávne či neúplné údaje, kupujúci je
oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru
nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší
lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre kupujúceho začne plynúť prevzatím
nového, upraveného resp. oprávnene vystaveného daňového dokladu.
Predávajúci berie na vedomie, že projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych
fondov EÚ a ŠR SR. Sprievodný text faktúry musí obsahovať nasledovné
náležitosti:
Názov projektu: „Inovácia výrobných procesov spoločnosti DREVOKOM
SLOVAKIA, s.r.o.“
Právo fakturovať kúpnu cenu vzniká predávajúcemu po dodaní a prevzatí každej
samostatnej dodávky. V prípade, že v rámci preberacieho konania boli zistené
vady tovaru, je predávajúci oprávnený vystaviť faktúru až dňom odstránenia
poslednej vady uvedenej v preberacom protokole.
5. Miesto a čas dodania a prevzatia tovaru
Miesto dodania tovaru je: sídlo kupujúceho
Tovar je povinný predávajúci dodať do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto
zmluvy. Predávajúci je povinný oznámiť termín odovzdania predmetu kúpy
kupujúcemu najmenej 10 pracovných dní dopredu.

5.3.
Predávajúci je oprávnený dodávať tovar vždy kompletne.

5.5.

Prevzatie tovaru bude kupujúci potvrdzovať na dodacích listoch, kde budú
uvedené minimálne nasledovné údaje:
- predmet dodania, jednotková cena, množstvo, cena spolu, údaje potrebné pre
DPH, výrobné číslo, dátum dodania, podpisy a pečiatky oboch zmluvných strán.

5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

6.1.
6.2.
6.3.

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

O odovzdaní a prevzatí tovaru zmluvné strany spíšu protokol. Preberací protokol
musí obsahovať údaje o množstve a druhu dodaného tovaru, výrobné čísla, číslo
zmluvy, na základe ktorej sa realizuje dodanie tovaru, dátum a miesto dodania,
podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, identifikáciu osôb, ktoré boli
poučené o používaní tovaru, vady tovaru zistené pri jeho preberaní a lehoty
odstránenia vád. Súčasťou preberacieho protokolu bude aj potvrdenie inštalácie
a samotné spustenie zariadenia, čím sa zároveň potvrdí funkčnosť a správna
inštalácia zariadenia.
Dopravu na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci na vlastné
náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana tovaru pred jeho
poškodením a znehodnotením.
Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie dodaného predmetu zákazky alebo
vrátiť predmet zákazky na náklady predávajúceho v prípade, že sa predmet kúpy
nezhoduje s predmetom zmluvy uvedený podľa čl. 2 bod 2. 2, ak nemá vlastnosti
dohodnuté v zmluve, nie sú predložené doklady k prevzatiu alebo je viditeľne
poškodený.
Preberací protokol, ako aj dodací list budú vyhotovené v 2 origináloch, každá zo
zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
6. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
Vlastnícke právo na tovar dodaný podľa podmienok špecifikovaných v zmluve
prechádza na kupujúceho po uhradení úplnej kúpnej zmluvy špecifikovanej v
článku 3 tejto zmluvy.
Kupujúci sa zaväzuje nepostúpiť tovar tretím osobám ani vykonávať na ňom
nevratné zásahy pred nadobudnutím vlastníckeho práva.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom jeho
odovzdania a prevzatia kupujúcim.
7. Zodpovednosť za vady a záruky
Predávajúci ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že
nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho
používania.
Predávajúci zodpovedá i za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v
sprievodných dokladoch.
Predávajúci poskytne kupujúcemu záručnú dobu na tovar 24 mesiacov, ktorá
začne plynúť podpísaním preberacieho a odovzdávacieho protokolu. Predávajúci
sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie porúch od oznámenia poruchy do ..............
hodín. Oznámenie o poruche sa uskutoční telefonicky alebo emailom na
kontaktné údaje uvedené v identifikácii zmluvných strán tejto zmluvy.
Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá
predávajúci iba vtedy, ak boli spôsobené používaním predmetu zákazky v
rozpore s návodom na obsluhu dodaným výrobcom alebo nevhodnými
prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.
Prípadné vady predmetu zákazky bude kupujúci reklamovať písomnou formou u
predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady.
Ak sa preukáže, že vada tovaru je neodstrániteľná, predávajúci sa zaväzuje
dodať náhradný tovar zodpovedajúcej kvality.
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Riadne reklamované vady je predávajúci povinný začať odstraňovať v lehote
max. 2 pracovných dní odo dňa ich oznámenia na vlastné náklady a to tak, že
hodnota použitého materiálu + cena práce bude v plnej sume hradená
predávajúcim vrátane sumy za prepravu tovaru a osôb.
V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú
bola odstraňovaná vada.
Kupujúci má právo zabezpečiť odstránenie vád na predmete zákazky, za ktoré
zodpovedá predávajúci, inou osobou na náklady predávajúceho, ak predávajúci
po oznámení zistených vád vady neodstránil do 10 pracovných dní.
8. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
Ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním tovaru uvedeného v
objednávke, je kupujúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 0,05% z kúpnej ceny nedodaného tovaru za každý, aj začatý deň
omeškania. Doba omeškania sa začína počítať až 11.dňom. Avšak maximálna
výška zmluvnej pokuty je 5% z kúpnej ceny nedodaného tovaru.
Zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej kúpnej ceny za predmet zákazky za
každý deň omeškania, maximálne však do výšky 10% z celkovej kúpnej ceny za
predmet zákazky je kupujúci oprávnený vyúčtovať predávajúcemu aj v prípade,
že tento nenastúpi na odstránenie porúch v lehote uvedenej v bode 7. 3 tejto
zmluvy a následne nezačne s odstraňovaním riadne reklamovaných vád a/alebo
ich neodstráni v dohodnutých lehotách.
Pri omeškaní s plnením dodávok o viac ako 60 dní má kupujúci právo od
nesplnených dodávok odstúpiť bez úhrady vzniknutých nákladov
predávajúcemu.
Pri nesplatení faktúry v zmluvne dohodnutom termíne splatnosti uplatní
oprávnená strana nárok na zaplatenie úroku omeškania vo výške 0,05% z
fakturovanej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania.
Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu
škody v celom rozsahu, ktorá vznikne zmluvnej strane z nesplnenia povinností
upravených zmluvou druhou zmluvnou stranou, ktoré sú zmluvnou pokutou
zabezpečené.
V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
9. Práva a povinnosti zmluvných strán
Predávajúci je povinný:
a) dodať predmet kúpy riadne a včas za použitia postupov zodpovedajúcich
platným právnym predpisom, technickým normám vzťahujúcim sa k predmetu
zákazky,
b) dodržiavať pri dodaní predmetu zákazky zjednanie tejto zmluvy, riadiť sa
dohodami zmluvných strán,
c) písomne informovať kupujúceho o skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na
plnenie zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa,
keď skutočnosť nastane alebo predávajúci zistí, že by mohla nastať,
d) pri odovzdávaní predmetu zákazky predviesť funkčnosť dodaného tovaru a
protokolárne ho odovzdať štatutárnemu zástupcovi kupujúceho v mieste dodania
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predmetu zákazky.
Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v
dohodnutom termíne na dohodnutom mieste podľa tejto zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje pri inštalácii a prípadnej montáži na mieste dodávky
nepoškodiť a nezničiť priestory kupujúceho.
Predávajúci berie na vedomie, že predmet kúpy je financovaný zo štrukturálnych
fondov EÚ a ŠR SR a preto:
a) sa zaväzuje pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v prípade, že táto zmena bude
vyvolaná zmenou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
ktorú kupujúci uzavrie s Riadiacim orgánom (ďalej len "Zmluva o NFP"),
b) sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s dodaním
predmetu kúpy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

10. Odstúpenie od zmluvy
Od kúpnej zmluvy môže odstúpiť každá zo zmluvných strán v prípade
podstatného porušenia zmluvnej povinnosti alebo bez udania dôvodov.
Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na strane predávajúceho považujú
zmluvné strany:
a) opakované nedodržanie dodacej lehoty,
b) opakované chybné dodávky zmluvne dohodnutých tovarov,
c) nedodržanie zjednania o poskytnutej záruke,
d) nedodržanie zmluvnej ceny uvedenej v tejto zmluve.
Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na strane kupujúceho považujú
zmluvné strany:
a) opakované nedodržanie termínu splatnosti faktúr podľa dohodnutých
platobných podmienok v bode 4.2.
Pod pojmom "opakované" zmluvné strany rozumejú 2-krát po sebe idúce
porušenie dohodnutej povinnosti.
Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch
zásahu vyššej moci a úradných miest.
Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
Kupujúci môže odstúpiť od časti tejto zmluvy, avšak iba so súhlasom
Predávajúceho.
V prípade odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných
strán, zostávajú však zachované nároky na náhradu škody vzniknutej v priamej
súvislosti s porušením zmluvných povinností.
Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
Zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu s
výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riadiť
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním
súvisiacimi.
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11. Záverečné ustanovenia
Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať len formou písomných, vzostupne
očíslovaných, podpísaných a datovaných dodatkov, na základe súhlasu oboch
zmluvných strán.
Právne vzťahy, ktoré touto zmluvou nie sú upravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení
a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou,
budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
Pre účely tejto zmluvy sa za Riadiaci orgán považuje Slovenská inovačná a
energetická agentúra.
Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné
strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.
Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
- príloha č. 2 Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel
Obe zmluvné strany sa zaväzujú písomne oznámiť všetky zmeny údajov
dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy na druhej zmluvnej strane.
Predávajúci je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo
formáte MS Excel) ako predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel)
každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie
predmetu zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je
zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a
porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.
Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých predávajúci obdrží 2
vyhotovenia a kupujúci 2 vyhotovenia.
Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávaným tovarom,prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na to oprávnenými osobami
a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči dodávateľovi
kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou
predmetu tejto Zmluvy počas šiestich rokov po skončení realizácie predmetu
tejto Zmluvy.
Oprávnení zamestnanci sú najmä:
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora
audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ.

12. Všeobecné podmienky
Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma stranami a nadobúda účinnosť po
splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej
a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi
príslušným vykonávateľom štátnej pomoci a príjemcom štátnej pomoci, ktorým
je DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o., Čičava 314, 093 01 Čičava., a to na
základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
príslušného Opatrenia.
13. Osobitné dojednania o subdodávkach
Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní požaduje od uchádzačov, aby v ponuke uviedli:
a) podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom,
b) navrhovaných subdodávateľov
c) predmety subdodávok a
aby subdodávateľ spĺňal podmienky účasti a neexistovali u neho dôvody
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom
obstarávaní a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní ; tým nie je dotknutá
zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie zmluvy.
Dodávateľ nesmie dodávku ako celok odovzdať na dodanie inému
subjektu.
Dodávateľ je oprávnený dodať časť predmetu zákazky tretej osobe
(subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe (Podiel subdodávok
a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 3
zmluvy. Pri plnení
prostredníctvom subdodávateľov je dodávateľ plne zodpovedný voči
objednávateľovi za včasné a riadne dodanie, akoby ho dodával sám.
V prípade, ak dodávateľ zverí dodanie časti predmetu zákazky
subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 3 zmluvy, je povinný
oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať
kalendárnych dní pred zamýšľaným začatím dodávania časti predmetu
zmluvy. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného
postavenia. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má dodávať časť
predmetu zákazky v sume najmenej 50% z ceny za časť musí mať takýto
subdodávateľ v súlade s §56 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov
výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „register
konečných užívateľov výhod“). Dodávateľ objednávateľovi spolu
s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady o tom, že
subdodávateľ spĺňa podmienky osobného postavenia a to v originálnom
vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov resp.

preukáže splnenie tejto podmienky podľa
§ 152 zákona o verejnom
obstarávaní. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša
dodávateľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ
odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením dodávateľovi
zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia
o zmene subdodávateľa v prípade:
a) nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie podmienky
osobného postavenia,
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,
c) predloženia neplatných dokladov,
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri konečných
užívateľov výhod.
Subdodávateľ môže začať dodávať časť predmetu zákazky iba po
písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne
dodávať časť predmetu zákazky bez súhlasu objednávateľa alebo napriek
odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom má objednávateľ právo vrátiť
dodávanú časť, prípadne žiadať jej odstránenie na náklady dodávateľa.
Dodávateľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia
podľa zmluvy, úhrady za takto dodaný tovar a ani úhrady za ich
odstránenie.
Dodávateľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t.j. zvýšiť podiel
subdodávok uvedený v prílohe č. 3 zmluvy a to zmenou podielu
subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením
nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny
podielu subdodávok je dodávateľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod
tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím dodávania časti
predmetu zákazky. V prípade doplnenia subdodávateľa je dodávateľ
povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu
s odôvodnením a s popisom ním dodávaným tovarom a to desať
kalendárnych dní pred začatím dodávania časti predmetu zákazky. Takýto
subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného postavenia. V prípade
zvýšenia podielu subdodávok na sumu najmenej 50% z ceny za predmet
zákazky musí mať takýto subdodávateľ v súlade s § 56 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod v registri
konečných užívateľov výhod. Dodávateľ objednávateľovi spolu
s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady preukazujúce
splnenie podmienky osobného postavenia od subdodávateľa a to
v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov
resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 152 zákona o verejnom
obstarávaní. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša
dodávateľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ
odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením dodávateľovi
zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia
o zmene subdodávateľa v prípade:

a) nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie osobného
postavenia
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia
c) predloženia neplatných dokladov,
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri konečných
užívateľov výhod.
Subdodávateľ môže začať dodávanie časti predmetu zákazky iba po
písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne
dodávať časť predmetu zákazky bez súhlasu objednávateľa alebo napriek
odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo
prerušiť dodávanie tovarov, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady
dodávateľa. Dodávateľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času
plnenia podľa zmluvy, úhrady za takto dodané tovary a ani úhrady za ich
odstránenie.
Dodávateľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal
ďalšiemu subdodávateľovi žiadne dodávky tovarov na dodaní časti
predmetu zmluvy jemu zadanej dodávateľom.
Dodávateľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia
sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných
na dodanie predmetu zákazky. Pri dodávke prostredníctvom
subdodávateľov je dodávateľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za
včasné a riadne dodanie predmetu zákazky, akoby ho dodával sám.
V..............................., dňa ...............................

Za Kupujúceho:
................................................................

Za Predávajúceho:
.......................................................................

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

- príloha č. 1 –položkovitá špecifikácia predmetu zmluvy
- príloha č. 2 – vecný a časový harmonogram dodania predmetu zmluvy
- príloha č. 3 – podiel subdodávateľov a subdodávok

KÚPNA ZMLUVA Č.
uzatvorená podľa ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
noviel Obchodného zákonníka

Kupujúci:
Sídlo:
IČO:

1. Zmluvné strany
DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.
Čičava 314, 093 01 Čičava
47136201

IČ DPH / DIČ:
Bankové
spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Zapísaný:

SK2023 779 109 /2023 779 109
VÚB a.s.
č. IBAN : SK57 0200 0000 0031 3955 4853
0905 256 967
drevokom@drevokom.sk
Obchodnom registri Okresného súdu Prešov,oddiel Sro, vložka číslo:
27842/P

Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH / DIČ:
Bankové
spojenie:
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Zapísaný:
1. Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Kupujúci na obstaranie predmetu
tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – nadlimitná zákazka , verejné
obstarávanie bolo vyhlásené vo Vestníku verejného obstarávania xxxxx-xxx Vestník č.
xxxxx – dňa xx.xx.2016 a v Európskom vestníku 2016/S 191-343124

2.1.
2.2.

2.3.

2. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu vo svojom mene, na vlastné náklady
a zodpovednosť v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve tovar
bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (časť 4. Oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania podľa bodu 1. Preambula tejto zmluvy)
Kupujúci sa touto Zmluvou zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy podľa čl. 2 bod
2.2 tejto zmluvy (a jeho príslušenstvo) predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu
stanovenú v článku 3. Kúpna cena a predmet zákazky prevziať.

3.1.

3.2.

3.3.

3. Kúpna cena
Ceny sú zmluvnými stranami dohodnuté v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. v
znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., sú v súlade s
cenovou ponukou predávajúceho zo dňa xx.xx.201x, sú maximálne, nemenné a
záväzné počas platnosti zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady
predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru, vrátane nákladov na dopravu,
montáž, zaškolenie obsluhy, vrátane preukázania zmluvných parametrov
každého stroja a celej linky. Podrobná kalkulácia cien jednotlivých zariadení sa
nachádza v prílohe č. 2 Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel.
Cena za
Cena
Počet kus bez spolu bez
DPH
Cena spolu
Predmet kúpy
kusov
DPH
DPH
20%
s DPH
Inovácia výrobných
procesov spoločnosti
DREVOKOM
SLOVAKIA, s.r.o. č.
1

Cena za dodanie predmetu zákazky podľa tejto zmluvy:
Cena spolu
základ ceny pre DPH: xxxxxx EUR
DPH 20%: xxxxxx EUR
Celková cena za predmet diela s DPH: xxxxxx EUR

3.4.

4.1.
4.2.

Slovom : xxxxxx eur
DPH bude účtovať predávajúci podľa platných predpisov.
Zmena dohodnutej kúpnej ceny podľa bodu 3.3. je možná len vzájomnou
dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve.
4. Platobné podmienky a fakturácia
Platby budú vykonávané bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
uvedený v záhlaví tejto zmluvy a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie
fakturovanej čiastky z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
Platobné podmienky :doba splatnosti faktury 60 dni od datumu podpisania
odovzdavacieho protokolu.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1.
5.2.

Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa Zák. č. 222/2004 Z. z. v znení
noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry
budú predkladané v dvoch vyhotoveniach pre kupujúceho.
Náležitosti faktúry :
a) označenie “faktúra” a jej číslo,
b) identifikačné údaje kupujúceho a predávajúceho (IČO, DIČ, IČ DPH,
sídlo),registrácia
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou
d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti dodávky,
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, zdaniteľné plnenie,
f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
h) pečiatka a podpis.
Súčasťou faktúry musí byť i preberací protokol a dodací list (podpísané
štatutárnymi zástupcami zmluvných strán).
Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti v
zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, bude
neoprávnená alebo bude obsahovať nesprávne či neúplné údaje, kupujúci je
oprávnený ju vrátiť a predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru
nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší
lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre kupujúceho začne plynúť prevzatím
nového, upraveného resp. oprávnene vystaveného daňového dokladu.
Predávajúci berie na vedomie, že projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych
fondov EÚ a ŠR SR. Sprievodný text faktúry musí obsahovať nasledovné
náležitosti:
Názov projektu: „Inovácia výrobných procesov spoločnosti DREVOKOM
SLOVAKIA, s.r.o.“
Právo fakturovať kúpnu cenu vzniká predávajúcemu po dodaní a prevzatí každej
samostatnej dodávky. V prípade, že v rámci preberacieho konania boli zistené
vady tovaru, je predávajúci oprávnený vystaviť faktúru až dňom odstránenia
poslednej vady uvedenej v preberacom protokole.
5. Miesto a čas dodania a prevzatia tovaru
Miesto dodania tovaru je: sídlo kupujúceho
Tovar je povinný predávajúci dodať do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto
zmluvy. Predávajúci je povinný oznámiť termín odovzdania predmetu kúpy
kupujúcemu najmenej 10 pracovných dní dopredu.

5.3.
Predávajúci je oprávnený dodávať tovar vždy kompletne.

5.5.

Prevzatie tovaru bude kupujúci potvrdzovať na dodacích listoch, kde budú
uvedené minimálne nasledovné údaje:
- predmet dodania, jednotková cena, množstvo, cena spolu, údaje potrebné pre
DPH, výrobné číslo, dátum dodania, podpisy a pečiatky oboch zmluvných strán.

5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

6.1.
6.2.
6.3.

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

O odovzdaní a prevzatí tovaru zmluvné strany spíšu protokol. Preberací protokol
musí obsahovať údaje o množstve a druhu dodaného tovaru, výrobné čísla, číslo
zmluvy, na základe ktorej sa realizuje dodanie tovaru, dátum a miesto dodania,
podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, identifikáciu osôb, ktoré boli
poučené o používaní tovaru, vady tovaru zistené pri jeho preberaní a lehoty
odstránenia vád. Súčasťou preberacieho protokolu bude aj potvrdenie inštalácie
a samotné spustenie zariadenia, čím sa zároveň potvrdí funkčnosť a správna
inštalácia zariadenia.
Dopravu na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci na vlastné
náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana tovaru pred jeho
poškodením a znehodnotením.
Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie dodaného predmetu zákazky alebo
vrátiť predmet zákazky na náklady predávajúceho v prípade, že sa predmet kúpy
nezhoduje s predmetom zmluvy uvedený podľa čl. 2 bod 2. 2, ak nemá vlastnosti
dohodnuté v zmluve, nie sú predložené doklady k prevzatiu alebo je viditeľne
poškodený.
Preberací protokol, ako aj dodací list budú vyhotovené v 2 origináloch, každá zo
zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
6. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru
Vlastnícke právo na tovar dodaný podľa podmienok špecifikovaných v zmluve
prechádza na kupujúceho po uhradení úplnej kúpnej zmluvy špecifikovanej v
článku 3 tejto zmluvy.
Kupujúci sa zaväzuje nepostúpiť tovar tretím osobám ani vykonávať na ňom
nevratné zásahy pred nadobudnutím vlastníckeho práva.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom jeho
odovzdania a prevzatia kupujúcim.
7. Zodpovednosť za vady a záruky
Predávajúci ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že
nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho
používania.
Predávajúci zodpovedá i za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v
sprievodných dokladoch.
Predávajúci poskytne kupujúcemu záručnú dobu na tovar 24 mesiacov, ktorá
začne plynúť podpísaním preberacieho a odovzdávacieho protokolu. Predávajúci
sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie porúch od oznámenia poruchy do ..............
hodín. Oznámenie o poruche sa uskutoční telefonicky alebo emailom na
kontaktné údaje uvedené v identifikácii zmluvných strán tejto zmluvy.
Za vady, ktoré vznikli, resp. vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá
predávajúci iba vtedy, ak boli spôsobené používaním predmetu zákazky v
rozpore s návodom na obsluhu dodaným výrobcom alebo nevhodnými
prevádzkovými podmienkami, ktoré nezapríčinil predávajúci.
Prípadné vady predmetu zákazky bude kupujúci reklamovať písomnou formou u
predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady.
Ak sa preukáže, že vada tovaru je neodstrániteľná, predávajúci sa zaväzuje
dodať náhradný tovar zodpovedajúcej kvality.

7.7.

7.8.
7.9.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

9.1.

Riadne reklamované vady je predávajúci povinný začať odstraňovať v lehote
max. 2 pracovných dní odo dňa ich oznámenia na vlastné náklady a to tak, že
hodnota použitého materiálu + cena práce bude v plnej sume hradená
predávajúcim vrátane sumy za prepravu tovaru a osôb.
V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú
bola odstraňovaná vada.
Kupujúci má právo zabezpečiť odstránenie vád na predmete zákazky, za ktoré
zodpovedá predávajúci, inou osobou na náklady predávajúceho, ak predávajúci
po oznámení zistených vád vady neodstránil do 10 pracovných dní.
8. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
Ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním tovaru uvedeného v
objednávke, je kupujúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo
výške 0,05% z kúpnej ceny nedodaného tovaru za každý, aj začatý deň
omeškania. Doba omeškania sa začína počítať až 11.dňom. Avšak maximálna
výška zmluvnej pokuty je 5% z kúpnej ceny nedodaného tovaru.
Zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej kúpnej ceny za predmet zákazky za
každý deň omeškania, maximálne však do výšky 10% z celkovej kúpnej ceny za
predmet zákazky je kupujúci oprávnený vyúčtovať predávajúcemu aj v prípade,
že tento nenastúpi na odstránenie porúch v lehote uvedenej v bode 7. 3 tejto
zmluvy a následne nezačne s odstraňovaním riadne reklamovaných vád a/alebo
ich neodstráni v dohodnutých lehotách.
Pri omeškaní s plnením dodávok o viac ako 60 dní má kupujúci právo od
nesplnených dodávok odstúpiť bez úhrady vzniknutých nákladov
predávajúcemu.
Pri nesplatení faktúry v zmluvne dohodnutom termíne splatnosti uplatní
oprávnená strana nárok na zaplatenie úroku omeškania vo výške 0,05% z
fakturovanej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania.
Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu
škody v celom rozsahu, ktorá vznikne zmluvnej strane z nesplnenia povinností
upravených zmluvou druhou zmluvnou stranou, ktoré sú zmluvnou pokutou
zabezpečené.
V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
9. Práva a povinnosti zmluvných strán
Predávajúci je povinný:
a) dodať predmet kúpy riadne a včas za použitia postupov zodpovedajúcich
platným právnym predpisom, technickým normám vzťahujúcim sa k predmetu
zákazky,
b) dodržiavať pri dodaní predmetu zákazky zjednanie tejto zmluvy, riadiť sa
dohodami zmluvných strán,
c) písomne informovať kupujúceho o skutočnostiach, ktoré by mali vplyv na
plnenie zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa,
keď skutočnosť nastane alebo predávajúci zistí, že by mohla nastať,
d) pri odovzdávaní predmetu zákazky predviesť funkčnosť dodaného tovaru a
protokolárne ho odovzdať štatutárnemu zástupcovi kupujúceho v mieste dodania

9.2.
9.3.
9.4.

10.1.
10.2.

10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.

predmetu zákazky.
Kupujúci je povinný na výzvu predávajúceho prevziať predmet kúpy v
dohodnutom termíne na dohodnutom mieste podľa tejto zmluvy.
Predávajúci sa zaväzuje pri inštalácii a prípadnej montáži na mieste dodávky
nepoškodiť a nezničiť priestory kupujúceho.
Predávajúci berie na vedomie, že predmet kúpy je financovaný zo štrukturálnych
fondov EÚ a ŠR SR a preto:
a) sa zaväzuje pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v prípade, že táto zmena bude
vyvolaná zmenou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
ktorú kupujúci uzavrie s Riadiacim orgánom (ďalej len "Zmluva o NFP"),
b) sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s dodaním
predmetu kúpy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

10. Odstúpenie od zmluvy
Od kúpnej zmluvy môže odstúpiť každá zo zmluvných strán v prípade
podstatného porušenia zmluvnej povinnosti alebo bez udania dôvodov.
Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na strane predávajúceho považujú
zmluvné strany:
a) opakované nedodržanie dodacej lehoty,
b) opakované chybné dodávky zmluvne dohodnutých tovarov,
c) nedodržanie zjednania o poskytnutej záruke,
d) nedodržanie zmluvnej ceny uvedenej v tejto zmluve.
Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na strane kupujúceho považujú
zmluvné strany:
a) opakované nedodržanie termínu splatnosti faktúr podľa dohodnutých
platobných podmienok v bode 4.2.
Pod pojmom "opakované" zmluvné strany rozumejú 2-krát po sebe idúce
porušenie dohodnutej povinnosti.
Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvnej strany je vylúčená v prípadoch
zásahu vyššej moci a úradných miest.
Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
Kupujúci môže odstúpiť od časti tejto zmluvy, avšak iba so súhlasom
Predávajúceho.
V prípade odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných
strán, zostávajú však zachované nároky na náhradu škody vzniknutej v priamej
súvislosti s porušením zmluvných povinností.
Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
Zmluvné strany môžu zmluvu písomne vypovedať bez udania dôvodu s
výpovednou lehotou tri mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
Všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riadiť
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním
súvisiacimi.

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

11.7.

11.8.
11.9.
11.11.

11. Záverečné ustanovenia
Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať len formou písomných, vzostupne
očíslovaných, podpísaných a datovaných dodatkov, na základe súhlasu oboch
zmluvných strán.
Právne vzťahy, ktoré touto zmluvou nie sú upravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení
a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou,
budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
Pre účely tejto zmluvy sa za Riadiaci orgán považuje Slovenská inovačná a
energetická agentúra.
Ak sa pri dňoch neuvádza či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné
strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.
Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
- príloha č. 2 Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel
Obe zmluvné strany sa zaväzujú písomne oznámiť všetky zmeny údajov
dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy na druhej zmluvnej strane.
Predávajúci je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo
formáte MS Excel) ako predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel)
každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie
predmetu zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluva vrátane jej platných príloh je
zrozumiteľná, nebola uzavretá v tiesni, že si ju pred podpisom prečítali a
porozumeli jej obsahu, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpísali.
Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých predávajúci obdrží 2
vyhotovenia a kupujúci 2 vyhotovenia.
Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávaným tovarom,prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na to oprávnenými osobami
a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči dodávateľovi
kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou
predmetu tejto Zmluvy počas šiestich rokov po skončení realizácie predmetu
tejto Zmluvy.
Oprávnení zamestnanci sú najmä:
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora
audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ.

12. Všeobecné podmienky
Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma stranami a nadobúda účinnosť po
splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej
a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi
príslušným vykonávateľom štátnej pomoci a príjemcom štátnej pomoci, ktorým
je DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o., Čičava 314, 093 01 Čičava., a to na
základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
príslušného Opatrenia.
13. Osobitné dojednania o subdodávkach
Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní požaduje od uchádzačov, aby v ponuke uviedli:
a) podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať subdodávateľom,
b) navrhovaných subdodávateľov
c) predmety subdodávok a
aby subdodávateľ spĺňal podmienky účasti a neexistovali u neho dôvody
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) zákona o verejnom
obstarávaní a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní ; tým nie je dotknutá
zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie zmluvy.
Dodávateľ nesmie dodávku ako celok odovzdať na dodanie inému
subjektu.
Dodávateľ je oprávnený dodať časť predmetu zákazky tretej osobe
(subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v prílohe (Podiel subdodávok
a subdodávateľ) uvedenom v prílohe č. 3
zmluvy. Pri plnení
prostredníctvom subdodávateľov je dodávateľ plne zodpovedný voči
objednávateľovi za včasné a riadne dodanie, akoby ho dodával sám.
V prípade, ak dodávateľ zverí dodanie časti predmetu zákazky
subdodávateľovi inému ako uviedol v prílohe č. 3 zmluvy, je povinný
oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa desať
kalendárnych dní pred zamýšľaným začatím dodávania časti predmetu
zmluvy. Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného
postavenia. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má dodávať časť
predmetu zákazky v sume najmenej 50% z ceny za časť musí mať takýto
subdodávateľ v súlade s §56 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov
výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „register
konečných užívateľov výhod“). Dodávateľ objednávateľovi spolu
s oznámením o zmene subdodávateľa predloží doklady o tom, že
subdodávateľ spĺňa podmienky osobného postavenia a to v originálnom
vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov resp.

preukáže splnenie tejto podmienky podľa
§ 152 zákona o verejnom
obstarávaní. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša
dodávateľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ
odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením dodávateľovi
zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia
o zmene subdodávateľa v prípade:
a) nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie podmienky
osobného postavenia,
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,
c) predloženia neplatných dokladov,
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri konečných
užívateľov výhod.
Subdodávateľ môže začať dodávať časť predmetu zákazky iba po
písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne
dodávať časť predmetu zákazky bez súhlasu objednávateľa alebo napriek
odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom má objednávateľ právo vrátiť
dodávanú časť, prípadne žiadať jej odstránenie na náklady dodávateľa.
Dodávateľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia
podľa zmluvy, úhrady za takto dodaný tovar a ani úhrady za ich
odstránenie.
Dodávateľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t.j. zvýšiť podiel
subdodávok uvedený v prílohe č. 3 zmluvy a to zmenou podielu
subdodávok pre už v prílohe uvedeného subdodávateľa alebo doplnením
nového subdodávateľa spolu s podielom subdodávok. V prípade zmeny
podielu subdodávok je dodávateľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod
tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím dodávania časti
predmetu zákazky. V prípade doplnenia subdodávateľa je dodávateľ
povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu
s odôvodnením a s popisom ním dodávaným tovarom a to desať
kalendárnych dní pred začatím dodávania časti predmetu zákazky. Takýto
subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného postavenia. V prípade
zvýšenia podielu subdodávok na sumu najmenej 50% z ceny za predmet
zákazky musí mať takýto subdodávateľ v súlade s § 56 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod v registri
konečných užívateľov výhod. Dodávateľ objednávateľovi spolu
s oznámením o doplnení subdodávateľa predloží doklady preukazujúce
splnenie podmienky osobného postavenia od subdodávateľa a to
v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené kópie týchto dokladov
resp. preukáže splnenie tejto podmienky podľa § 152 zákona o verejnom
obstarávaní. Náklady spojené so zabezpečením týchto dokladov znáša
dodávateľ bez nároku na ich úhradu objednávateľom. Objednávateľ
odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením dodávateľovi
zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia
o zmene subdodávateľa v prípade:

a) nepredloženia dokladov preukazujúcich splnenie osobného
postavenia
b) nesplnenia podmienok osobného postavenia
c) predloženia neplatných dokladov,
d) poskytnutia nepravdivých alebo skreslených informácií,
e) nezapísania konečných užívateľov výhod v registri konečných
užívateľov výhod.
Subdodávateľ môže začať dodávanie časti predmetu zákazky iba po
písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne
dodávať časť predmetu zákazky bez súhlasu objednávateľa alebo napriek
odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo
prerušiť dodávanie tovarov, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady
dodávateľa. Dodávateľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času
plnenia podľa zmluvy, úhrady za takto dodané tovary a ani úhrady za ich
odstránenie.
Dodávateľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal
ďalšiemu subdodávateľovi žiadne dodávky tovarov na dodaní časti
predmetu zmluvy jemu zadanej dodávateľom.
Dodávateľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia
sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných
na dodanie predmetu zákazky. Pri dodávke prostredníctvom
subdodávateľov je dodávateľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za
včasné a riadne dodanie predmetu zákazky, akoby ho dodával sám.
V..............................., dňa ...............................

Za Kupujúceho:
................................................................

Za Predávajúceho:
.......................................................................

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

- príloha č. 1 –položkovitá špecifikácia predmetu zmluvy
- príloha č. 2 – vecný a časový harmonogram dodania predmetu zmluvy
- príloha č. 3 – podiel subdodávateľov a subdodávok

Príloha č. 3

Podiel subdodávok a subdodávateľov
P.č.

Subdodávateľ

Kontaktná osoba

(obchodné
meno,
sídlo alebo miesto
podnikania, IČO)

(Meno
a Priezvisko,
tel.číslo, email)

Popis
prác
vykonávaných
subdodávateľom
(odkaz

na

stavebný

Podiel plnenia
zmluvy v %
z celkového
objemu

Podiel
plnenia
zmluvy
vo finan.

objekt,
jeho
časť,
prípadne položky)

stavebných
prác

vyjadrení
v EUR
bez DPH

Príloha č. 4

Prehľad ekvivalentných výrobkov a zariadení:

