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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

Časť I. 
Všeobecné informácie  

1. Identifikácia verejného obstarávate ľa   

Názov: Zlieváreň Zábrež, a.s.   
Kontaktné miesto:  Oravská Poruba č. 353, PSČ 027 54 
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č.: 10229/L 
IČO: 36 389 455 
DIČ: 2020131509 
Kontaktná osoba pre predmet zákazky: Mária Murinová  
Telefón:  421 435866339 
Fax:  +421 43 5866 340 
Elektronická pošta: ekonom@zlievaren.sk 
Profil verejného obstarávateľa: www.zlievaren.sk 
Kód projektu ITMS: 25110120707 

MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY , OTVÁRANIE PONÚK  
Zlieváreň Zábrež, a.s.   Oravská Poruba č. 353, sekretaiát riaditeľa 
Predkladanie ponúk poštou alebo osobne na sekretariát riaditeľa, p. Mária Murinová  v pracovnej dobe:  od 
9°° do 14°° hod.   

2. Predmet zákazky  

2.1 Názov predmetu zákazky:  „Nákup novej oba ľovacej linky“  
 
2.2 Stručné vymedzenie predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodávka novej obaľovacej linky do 
pripraveného stavebného objektu, na zabezpečenie  realizácie projektu „Zvýšenie konkurencieschopnosti 
spoločnosti Zlievareň Zábrež, a.s. zavedením novej obaľovacej linky“ s kódom projektu v ITMS 
25110120707. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií 
a príloh vo forme výkazu – výmer, tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu obstarávania a B.2 
Obchodné a zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky – návrh zmluvy. 

 
2.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný predmet 
Hlavný slovník:  
Ďalšie predmety zákazky: 
31640000-4 Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami 
31600000-2 Elektrické zariadenia a prístroje 
31682210-5 Prístrojové vybavenie a regulačné zariadenia 

          51540000-9  Inštalácia špeciálnych strojov a zariadení 
          60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

80511000-9 Školenie pracovníkov 

3. Komplexnos ť dodávky  
 3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.  Uchádzač /záujemca je povinný predložiť ponuku na celý 
predmet zákazkyv súlade spožiadavkami na predmet zadania zákazky podľa časti B.1 Opis predmetu 
obstarávania a B.2 Obchodné a zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky – návrh zmluvy. 
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Uchádzač je povinný uviesť požadované hodnoty, resp. údaje pre všetky uvedené položky výkazu výmer 
viažúci sa k zákazke a dodržať jednotkové množstvá, nemeniť alebo iný spôsobom upravovať výkaz – 
výmer. Ak uchádzač neuvedie na všetky požadované položky výkazu výmer a/alebo bude meniť niektorú 
z uvedených položiek výkazu – výmer predmetu zákazky podľa zadania, bude vylúčený zo súťaže.  
 

4. Zdroj finan čných prostriedkov 

4.1 Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a z prostriedkov 
poskytnutých z NFP prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Kódu Výzvy KaHR–111SP–1201, formou 
bezhotovostného platobného styku.  Verejný obstarávateľ má uzatvorenú zmluvu o poskytnutí NFP pod 
ITMS kódmi projektu  25110120707 s číslom zmluvy: KaHR-111SP-1201/0707/105, ktorá je dostupná 
v centrálnom registri zmlúv. 
 
4.2 Zdroj finančných prostriedkov verejného obstarávateľa je limitovaný Zmluvou o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku. Verejný obstarávateľ je povinný riadiť sa právnymi normami 
vzťahujúcimi sa na čerpanie štrukturálnych fondov pre čerpanie oprávnených výdavkov projektu, 
schválenou finančnou výškou zdrojov a účelu ich použitia v súlade s oprávnenosťou výdavkov v 
podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pre programové obdobie 
2007 – 2013.  
 
4.3 V prípade, ak ponuka úspešného uchádzača, alebo všetky ponuky uchádzačov predložené v ponuke 
uchádzača prevýšia predpokladanú hodnotu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať 
ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť postup zadávania predmetu zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona o 
verejnom obstarávaní.  
 
4.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bola 
vyhodnotená ako druhá alebo tretia v poradí úspešnosti v prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej 
ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo ak v lehote stanovenej verejným obstarávateľom nepredloží platné 
doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti, ktoré nahradil čestným vyhlásením podľa § 
44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  

5. Zmluva 

5.1 S úspešným uchádzačom (skupinou dodávateľov) bude uzavretá kúpna zmluva na dodávku tovaru,   
podľa časti B1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné a zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky 
– návrh zmluvy.  

 5.1.1 Kúpna zmluva vrátane príloh bude uzatvorená s úspešným uchádzačom podľa § 269 a ods. 2 
zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní na základe výsledku elektronickej aukcie a verejného  obstarávania podľa  
zákona o verejnom obstarávaní. Na kúpnu zmluvu sa primerane vzťahujú ustanovenia v zmysle §15 
ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v 
znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy 
 
 5.1.2 Uzavretá  zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou 
úspešným uchádzačom v elektronickej aukcii.  
5.1.3  Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami všetkých   zmluvných 
strán v nadväznosti na kladný výsledok kontroly priebehu verejného obstarávania Ministerstvo 
hospodárstva SR v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Zmluva nadobudne 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dohody v zmysle ustanovenia § 47 a Občianskeho 
zákonníka (tzv. povinné zverejnenie zmluvy v centrálnom registri zmlúv).   
5.1.4 Úhrada za plnenie predmetu zákazky bude uhrádzaná formou bezhotovostného platobného 
styku, bez zálohovej platby. Splatnosť faktúr je 60 kalendárnych dní od ich doručenia verejnému 
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obstarávateľovi a akceptovaní podporných dokladov, na základe skutočne dodania tovarov úspešným 
uchádzačom (poskytovateľom ).  
5.1.5 Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho 
bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.  
5.1.6 V prípade prekročenia finančného limitu predpokladanej hodnoty zákazky, verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo zrušiť verejnú súťaž. Predpokladaná hodnota zákazky je  uvedená v Oznámení o 
vyhlásení verejného obstarávania. 
 

5.2 Návrh zmluvy uchádzača musí byť podpísaný jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových 
vzťahoch.  

5.3 Uchádzač nie je oprávnený akýmkoľvek zásadným spôsobom meniť zmluvy vrátane príloh uvedenú 
časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov 

  

6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

6.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky bude Oravská Poruba 353, prevádzkareň Zlievarne 
Zábrež, a.s. v kat. území Zábrež, obec Oravská Poruba - v existujúcom objekte súpisné číslo 353.   
Dodanie podľa DDP – INCOTERMS 2010 

6.2 Predpokladaná dĺžka trvania Zmluvy je uvedená úspešným uchádzačom v kritériách na hodnotenie 
ponúk,  od nadobudnutia platnosti a účinnosti, dodávka sa uskutočňuje na základe zmluvných podmienok.  

6.3 Lehota dodania tovaru bude špecifikovaná v harmonograme plnení, ktorými bude Zmluva realizovaná. 
Dátumy plnenia budú upravené pred podpisom Zmluvy s úspešným uchádzačom.  

6.3 Úspešný uchádzač sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy formou záverečného plnenia predmetu 
zmluvy. Čiastkové plnenie predstavuje plnenie predmetu zmluvy za obdobie jedného kalendárneho 
kvartálu. 

6.4  Všetky náklady spojené s dodaním tovaru v mieste plnenia  znáša uchádzač.  
 
 

Časť II. 
Komunikácia a vysvet ľovanie 

7. Komunikácia medzi verejným obstarávate ľom a záujemcami alebo uchádza čmi 

7.1 Prostriedky písomnej komunikácie: Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť 
a obsah údajov uvedených v ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto 
dokumentoch v zmysle § 16 zákona o verejnom obstarávaní.  
Nikto nesmie preskúmavať obsah ponúk pred uplynutím lehoty určenej na ich predloženie. Oznámenie, 
odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom alebo 
záujemcom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, elektronicky, alebo ich kombináciou.  
 
7.2 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len “informácie”) medzi verejným obstarávateľom 
a uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomnou formou. 
 
7.3 Pri poskytnutí informácií zo strany uchádzača/záujemcu elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len 
“elektronické prostriedky”), tieto informácie sa doručia aj v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa 
odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt tak, aby bola 
zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií.  
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7.4 Pri zasielaní informácií e-mailom musí byť zrejmá identifikácia odosielateľa.Za čas doručenia aj 
prevzatia e-mailu od záujemcu/uchádzača k verejnému obstarávateľovi sa pokladá moment doručenia e-
mailu na e-mailový server slúžiaci na prijímanie. Za čas doručenia e-mailu od verejného obstarávateľa 
záujemcovi sa pokladá moment prijatia emailu e-mailovým serverom slúžiacim na doručovanie. Za čas 
prevzatia e-mailu záujemcom/uchádzača sa považuje moment uvedený v správe potvrdzujúcej prečítanie, 
ktorá je spätne zaslaná verejnému obstarávateľovi. 
 
7.5 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej 
v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. 

7.6 Verejný obstarávateľ určuje ako prostriedky písomnej komunikácie: poštovú zásielku, elektronickú 
poštu a osobné doručenie. Každá žiadosť, či informácia zo strany záujemcu, uchádzača ktorá je zaslaná 
elektronickou poštou musí byť do 3 kalendárnych dní doručená v listinnej podobe v originály, zaslanej 
poštou alebo doručenou osobne na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa v určených lehotách.  
 
7.4 Doručovanie dôležitých dokumentov a informácií sa riadi ustanoveniami podľa zákona o verejnom 
obstarávaní  s odkazom na všeobecný predpis o správnom konaní v prípadoch uvedených v zákone 
o verejnom obstarávaní. 
 
7.5 Kontaktné údaje pre komunikáciu sú uvedené v časti I. Všeobecné informácie bod 1.  

      7.6  Ak ide o elektronickú aukciu, spôsob komunikácie je uvedený v samostatnej časti C.1  

8. Vysvet ľovanie a doplnenie sú ťažných podkladov 

8.1 V prípade nejasností/potreby objasnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených 
v oznámení, prostredníctvom ktorého bol vyhlásený postup verejného obstarávania a/alebo v súťažných 
podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácie poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na 
predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov/uchádzačov písomne požiadať o ich vysvetlenie 
podľa bodu 7. Pri osobnom doručení resp. doručení poštou s doručením žiadosti o vysvetlenie na adresu 
podateľne uvedenej v časti A1 bod 1. 
 

8.2 Najneskorší termín  doručenia žiadosti o vysvetlenie uplynie dňa 02. 04. 2014 o 14.00 hod.  Žiadosť o 
vysvetlenie musí byť zaslaná v listinnej podobe poštou, alebo osobne doručená na adresu kontaktnej 
osoby verejného obstarávateľa, s uvedením kontaktnej adresy a e-mailovej adresy uchádzača/ záujemcu. 
Výnimku tvorí e-mailová žiadosť (potvrdená o prevzatí), ktorú na základe odoslania jednej zo strán 
účastníkov verejného obstarávania (verejný obstarávateľ alebo uchádzač/záujemca) písomne potvrdí 
prijatie druhý účastník verejného obstarávania t.j. prijímajúci účastník informácie.    

8.3 Odpoveď na každú žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, predloženú zo strany záujemcu verejný 
obstarávateľ postupom podľa § 38 zákona o verejnom obstarávaní preukázateľne oznámi všetkým 
záujemcom/uchádzačom, na elektronickú adresu zadanú v žiadosti o vysvetlenie, ktorí si prevzali súťažné 
podklady, najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predloženie ponúk. Pri elektronickom doručení je 
záujemca povinný potvrdiť stanoveným spôsobom doručenie vysvetlenia. 

8.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ  v zmysle § 34 ods. 14 zákona môže doplniť informácie 
uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr 6 
dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

8.5 Záujemcovia/uchádzači zodpovedajú za pozorné preštudovanie súťažných podkladov vrátane všetkých 
doplnení súťažných podkladov, ktoré môžu byť vydané počas lehoty na predkladanie ponúk.   

9. Obhliadka miesta vykonania predmetu obstarávania  

9.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční 31. 03. 2014 o 10.00 hod., ak sa uchádzač 
nedohodne s verejným obstarávateľom na iný termín. Obhliadku nie je možné vykonať po uplynutí lehoty 
na vysvetľovanie t.j. 02. 04. 2014 o 14.00 hod.  
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Časť III. 
Príprava ponuky 

10. Jazyk ponuky 

10.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom (slovenskom) 
jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku v súlade s § 19 ods. 2 a 3 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

10.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady           
v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených           
v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad                  
v slovenskom jazyku.  
 

11. Obsah ponuky  

     Ponuka sa predkladá v súlade s bodom 20 časti IV súťažných podkladov v uzavretom obale s označením 
„Nákup novej oba ľovacej linky“ - NEOTVÁRA Ť 

 
      Časť ponuky „Ostatné“  musí obsahovať: 

11.1     Všeobecné informácie o uchádza čovi pod ľa vzoru Príloha č.3) 
11.2    Potvrdenia, doklady a dokumenty , prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok  

účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.  
     Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods.11 zákona 

o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému 
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, v čase 
a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.  

     Doklady predložené na preukázanie podmienok účasti vo forme čestného vyhlásenia musia obsahovať 
minimálne názov zákazky, identifikačné údaje uchádzača - kto predkladá čestné prehlásenie, dátum – 
kedy predkladá čestné vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača. Z 
uchádzačom predloženého predmetného čestného vyhlásenia musí byť jednoznačne zrejmé, že spĺňa 
všetky podmienky účasti preukazované čestným prehlásením tak ako sú stanovené verejným 
obstarávateľom a zákonom o verejnom obstarávaní (rozsahom, obsahom aj spôsobom) ku dňu 
predkladania ponúk.  

11.3 vyplnený návrh kúpnej zmluvy bez uvedenia cien, podľa časti B2 „Obchodné podmienky dodania 
predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov, ktorá musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny podľa § 31 zákona musí byť podpísaná každým 
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny dodávateľov 
resp. splnomocneným lídrom skupiny. Uchádzač nie je oprávnený akýmkoľvek zásadným spôsobom 
meniť Návrh zmluvy.  

11.4 Prílohu č.1 Technický opis predmetu zákazky, uvedená v časti B1 opis predmetu zákazky (s 
parametrami dodávaného predmetu zákazky uchádzačom) musí byť podpísaná uchádzačom, jeho 
štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača. 
V prípade skupiny podľa § 31 zákona musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, resp. splnomocneným lídrom 
skupiny. 

11.5 doklad o zložení zábezpeky  podľa bodu 18 týchto súťažných podkladov, 
11.6 v prípade skupiny ( podľa §31 zákona o verejnom obstarávaní) vystavené splnomocnenie pre 

jedného z členov skupiny  (lídra skupiny), ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny 
dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní a bude oprávnený konať v mene skupiny 
pre prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. 
Splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať 
v danej veci za každého člena skupiny, 
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11.7 celú ponuku uchádzača s prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo 
verejnej súťaži, na elektronickom nosiči (napr. CD, DVD, USB ...)  
 
Doklady pod ľa 11.1 až 11.7 je potrebné vloži ť do samostatnej neprieh ľadnej obálky s ozna čením – 
ostatné v originálnom vyhotovení alebo úradne overe nej kópii originálu, pokia ľ nie je stanovené 
inak.  

 
     Časť ponuky ozna čená „Kritériá “  súťažných podkladov  musí obsahovať  

11.9   návrh na plnenie kritérií  určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk podľa oznámenia 
o vyhlásení verejného obstarávania a časti A.3 „Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá  ich 
uplatnenia“ týchto súťažných podkladov. Formulár musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym 
orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača. V prípade 
skupiny podľa § 31 zákona musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami 
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, resp. splnomocneným lídrom skupiny,    

11.10   vyplnenú Prílohu č.1 výkaz - výmer  k plneniu predmetu zákazky, v súlade s časťou B1 a návrhmi zmlúv 
uvedenými v časti B2 týchto súťažných podkladov. Každá strana výkazu – výmer musí byť podpísaná 
uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v 
mene uchádzača. V prípade skupiny podľa § 31 zákona musí byť podpísaná každým členom skupiny 
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, resp. splnomocneným lídrom 
skupiny. 

     Spôsob určenia ceny v Prílohe č.1 výkaz - výmer  s cenou za predmet zákazky musí byť v súlade 
s predloženým návrhom na plnenie kritérií predmetu zákazky podľa časti A.3 „Kritériá na vyhodnotenie 
ponúk a pravidlá ich uplatnenia“ týchto súťažných podkladov. 

11.11  Celú ponuku uchádzača s výnimkou potvrdení, dokladov a dokumentov , prostredníctvom ktorých 
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, na elektronickom nosiči (napr. CD, 
DVD, USB ...)               

      
Doklady pod ľa 11.9 až 11.11 je potrebné vloži ť do samostatnej neprieh ľadnej obálky s ozna čením – 

kritéria v originálnom vyhotovení alebo úradne over enej kópii originálu, pokia ľ nie je stanovené 
inak.  

 
UPOZORNENIE: 
Z dôvodu odstránenia rozdielov vznikajúcich zaokrúhľovaním číselných údajov v rozpočtoch, je potrebné 
dodržiavať pravidlo „zaokrúhlovania“ všetkých číselných údajov na 2 desatinné miesta, a to podľa funkcie 
v MS Exceli: „Formát/Bunky/Číslo/2desatiné miesta“. Zároveň je potrebné v záujme presného stanovenia 
údajov definovaných v tabuľkách rozpočtu, dodržať pravidlo nielen zaokrúhľovania na 2 desatinné 
miesta, ale aj „nastavenie“ číselných údajov na presnosť výpočtu 2 desatinné miesta, a to podľa funkcie 
v MS Exceli: „Nástroje/Možnosti/Výpočty/Presnosť podľa zobrazenia“. Evidencia a počítanie číselných 
údajov s presnosťou na 2 desatinné miesta zabezpečí, aby program, v ktorom je rozpočet zostavený, 
nepočítal s viacerými desatinnými miestami, pričom viditeľné by boli iba požadované 2 desatinné miesta. 
 

 
12. Mena 

12.1 Cena za obstarávaný tovar  v rozsahu zadania predmetu zákazky musí byť stanovená podľa §3 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. Spôsob určenia ceny celkom 
za predmet zákazky musí byť zrozumiteľný a jasný.  
 
12.2  Ceny je potrebné uviesť v mene euro  
 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie    
v zložení: 

• navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
• sadzba DPH a výška DPH, 
• navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
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Cena sa bude fakturovať v súlade s platnou sadzbou DPH podľa platnej právnej úpravy v SR. Dojednaná 
cena sa bude v súvislosti s prípadnou zmenou výšky DPH vyplývajúcou zo zmeny zákona meniť. 

 
12.3. Ak uchádzač nie je platcom  DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, uvedie nulovú DPH a uvedie 
navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom  DPH  upozorní v ponuke. 

 
12.4 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za predmet zákazky vrátane všetkých nákladov 
spojených s dodaním predmetu zákazky, vrátane montáže do predpripraveného stavebného objektu 
a uvedenia do technologicke prevádzaky, vrátane všetkých priamych a nepriamych daní a poplatkov 
a ďalších nákladov podľa predmetu zákazky v súlade s časťou B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné 
a zmluvné podmienky dodania predmetu zákazky – návrh zmluvy. Navrhovaná cena diela po ukončení 
elektronickej aukcie je konečná a nemenná z dôvodu inflácie či zmien ceny vstupov úspešného uchádzača 
verejného obstarávania. Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať celkovú cenu za požadovaný 
predmet zákazky.  

 
12.5  V prípade, že  záujemca/uchádzač má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za 
bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške.  

13.   Variantné riešenie 

   13.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 

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

14.   Platnos ť ponuky 

        14.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31. 12. 2014. 

14.2 V prípade uplatnenia revíznych postupov verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov 
o predpokladanom predĺžení lehoty viazanosti ponúk. Počas lehoty viazanosti je uchádzač viazaný svojou 
ponukou. 

15. Náklady na ponuku 

15.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač 
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

15.2 Ponuky doručené a predložené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk, sa počas 
plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako 
súčasť dokumentácie o použitom postupe verejného obstarávania. 

16. Zábezpeka 

      Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške uvedenej v bode III.1.1  oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávanie na celý predmet zákazky.  

       16. 1 Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky 
16.1.1 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača   
16.1.2 zložením finančných prostriedkov na bankový účet  verejného obstarávateľa 

16.2 Podmienky zloženia zábezpeky ponuky 
16.2.1 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača 
16.2.2 Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka. Záručná listina bude vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej 
banky (ďalej len „banka“). 
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16.2.2.1 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že: 
16.2.2.1.1 banka uspokojí veriteľa (obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia 
jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa;  
16.2.2.1.2 banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky v stanovenej výške, banka sa 
zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 5 dní po doručení výzvy  verejného obstarávateľa na 
zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa; 
16.2.2.1.3 banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením 
záručnej listiny verejného obstarávateľa; platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty 
viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk, pokiaľ obstarávateľ do uplynutia doby 
platnosti bankovej záruky banke písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti 
ponúk; 
16.2.2.1.4 banková záruka zanikne:  plnením banky v rozsahu, v akom banka za  uchádzača 
poskytla plnenie v prospech verejného obstarávateľa; odvolaním bankovej záruky na základe 
písomnej žiadosti verejného obstarávateľa; uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do 
uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej 
listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej 
záruky. 

16.2.2.2 Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za 
uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku 
viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne 
zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená 
zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená 
úradným prekladom do slovenského jazyka.  

16.2.2.3 Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.  

16.2.2.4 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk. Verejný 
obstarávateľ odvolá poskytnutú bankovú záruku za uchádzača v súlade s § 36 ods. 5 a 6 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

16.2.2.5 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy 
Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty na ktorú bola vystavená, pokiaľ 
verejného obstarávateľ písomne neoznámi banke svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej 
platnosti.  

16.2.3 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa; 
16.2.3.1 Finančné prostriedky v stanovenej výške musia byť zložené na účet  verejného 
obstarávateľa Číslo ú čtu pre zloženie zábezpeky:  Bankové spojenie:  VÚB,  a.s., číslo ú čtu- 
IBAN: SK9302000000001360411051 
16.2.3.2   VS: ktorým bude I ČO  uchádza ča, v prípade skupiny ICO lídra skupiny  

               Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk.  

16.2.3.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa, bude 
uchádzač z verejnej súťaže vylúčený. 

16.2.3.4 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet  
verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia primerane 
predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

16.2.3.5 Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk: Verejný 
obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku v súlade s § 36 ods. 5 a 6 zákona o verejnom 
obstarávaní. Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných 
prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov. 

16.2.3.6 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy: Zábezpeka ponuky bude 
uchádzačovi uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Verejný obstarávateľ vystaví 
banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky 
uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov. 
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16.3 Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia. 

16.4 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť 
ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

16.5 Zábezpeka prepadne v prospech Verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky po 
uplynutí lehoty na predloženie ponúk počas plynutia lehoty viazanosti ponúk. Ak uchádzač v 
prípadoch podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač nepredloží doklady v čase a 
spôsobom určeným verejným obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú v rozpore s údajmi, 
uvedenými v čestnom vyhlásení na preukázanie podmienok účasti alebo ak neposkytne súčinnosť 
podľa § 45 ods. 9, zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa 

17.  Úvodné vyhotovenie ponúk 

17.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 
Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo 
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 

17.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v Oznámení  o vyhlásení súťaže 
a v týchto súťažných podkladoch musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne 
osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 

 
 

Časť IV. 
Predkladanie ponúk 

18.  Oprávnený uchádza č 

         18.1  Ponuku môže predložiť uchádzač v stanovenom termíne v súlade so zákonom. Ak ponuku predloží 
fyzická alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa túto podmienku, bude táto ponuka z verejnej súťaže 
vylúčená. Ucházačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému 
obstarávateľovi  samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému 
obstarávateľovi  spoločne podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní. Takáto skupina dodávateľov 
utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, má vytvoriť 
do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy požadované právne vzťahy. 

19.    Predloženie ponuky (podmienky predloženia) 

19.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania 
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, 
ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. Predloženie viac ako jednej ponuky alebo participácia 
uchádzača vo viac ako jednej ponuke bude mať za následok vylúčenie ponuky v zmysle § 39 ods. 5 
zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač predloží ponuku (t. z. doručí na príslušnú adresu a miesto) 
v uzavretom obale podľa osobne  alebo poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú 
v časti A 1 bod 1 v lehote na predkladanie ponúk.  

19.2 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín 
doručenia ponuky na adresu a miesto verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ nenesie 
zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.) t.j. v momente uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená na príslušnú adresu a miesto (nestačí 
odovzdanie na prepravu a pod.). Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese verejného 
obstarávateľa, bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jej prevzatí (zväčša na kópiu sprievodného listu 
uchádzača k ponuke).  
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19.4 Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať 
v mene uchádzača. Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany originálu ponuky boli parafované       
oprávnenou osobou uchádzača alebo oprávnenými osobami uchádzača, aby bola ponuka zviazaná vcelku 
bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí (napríklad knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená 
špagátovým spojením, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou uchádzača, rýchlo 
viazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou 
uchádzača).  

19.5 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály 
alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ zákon o verejnom obstarávaní neukladá inak, alebo nie je 
v súťažných podkladoch určené inak.  

19.6 Uchádzačom odporúčame v ponuke predložiť súpis všetkých dokladov, dokumentov a potvrdení 
s uvedením počtu listov a príloh  (jednotlivé listy ponuky očíslovať od 1 po x)  a označiť podľa pokynov 
v bode 20 súťažných podkladov.  

19.7 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, 
záujemcom alebo účastníkom, najmä písomností, s ktorých doručením dokladov a iných písomností spája 
plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa zákona 
o verejnom obstarávaní s  odkazom k všeobecného predpisu o správnom konaní. 

19.8 Uchádzač vo svojej ponuke predloženej v listinnej písomnej forme označí, ktoré informácie z obsahu 
ponuky možno považovať za obchodné tajomstvo a/alebo dôverné informácie v súlade so zákonom č. 
428/2002 Z. z. Uchádzač zároveň zabezpečí, aby boli osobné údaje v jeho ponuke, predloženej v 
elektronickej forme, anonymizované v súlade s príslušnými právnymi predpismi (napr. § 7 a nasl. zákona č. 
428/2002 Z. z predložené v elektronickej forme  musia zodpovedať podpísanej papierovej verzii vo formáte 
.pdf v strojovo čitateľnom tvare, obrázkové výstupy vo formáte .pdf. Odporúčanie: Súbor vo formáte .pdf 
možno vytvoriť napr. z textového dokumentu (.doc, .rtf a pod.) príslušným SW (napr. PDF creator, Cute 
PDF, Adobe Acrobat. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov). 

Poznámka: Ak by bol pdf súbor vytvorený z listinnej písomnej verzie dokumentu skenovaním, musí byť 
pred vložením dokumentu do Centrálneho registra dokumentov verejného obstarávania (CRDVO) 
prevedený na strojovo čitateľný tvar použitím softvéru na prevod textu z obrázkovej podoby do textovej 
(OCR softvér, napr. ABBYY FineReader a pod.). Dokumenty sa vkladajú v strojovo čitateľnom tvare z 
dôvodu umožnenia fulltextového vyhľadávania v súlade s § 18 písm. d) výnosu MF SR č. 312/2010. Na 
základe Metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 19. 03. 2012 k posielaniu 
dokumentov z verejného obstarávania podľa § 9 ods.7 a § 49 ods. 5 je nevyhnutné anonymizovať (prekryť) 
osobné údaje, ako sú: rodné číslo, dátum narodenia, podpis a adresa trvalého pobytu a anonymizovať 
podpisy na všetkých dokladoch v ponuke predloženej v elektronickej forme. 

20. Označenie obalu ponuky  
 

20.1 Uchádzač vloží ponuku do jednej samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obal ponuky musí byť 
uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi podľa 
bodu 20.2 týchto súťažných podkladov. V tejto obálke budú dve oddelené samostatné a uzavreté časti 
ponúk pre časť ostatné a pre časť kritériá. 

20.2 Na každom obale (uzavretej obálke) ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   
 

20.2.1 adresa miesta predkladania ponúk:  Zlieváreň Zábrež, a.s. Oravská Poruba č. 353, PSČ 027 54 
                       adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
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20.2.2 označenie „súťaž – neotvárať“, 
20.2.3 označenie heslom súťaže „Nákup novej oba ľovacej linky“  . 
20.2.4 uchádzač označí osobitne oddelenú a uzavretú časť s návrhom „kritériá“ s označením hesla 

súťaže „Nákup novej oba ľovacej linky“  
20.2.5 uchádzač označí osobitne oddelenú a uzavretú časť ostatnú časť ponuky s označením „ ostatné“ 

s označením hesla súťaže „Nákup novej oba ľovacej linky“  
 

21. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

21.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu uvedenú v Časti A1 čl. I Všeobecné informácie 
bod 1 v pracovných dňoch v čase  od 9°° do 14°° hod.  

21.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 14.04.2014 do 14.00 hod.  

21.3 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi 
neotvorená. 

22. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

22.1 Uchádzač môže ponuku dopĺňať, meniť alebo ponuku odvolať do uplynutia lehoty na  predkladanie 
ponúk podľa bodu 21. súťažných podkladov a postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní do  lehoty 
podľa Oznámenia a na ich nahradenie čestného vyhlásenia a doplnenie sa postupuje v súlade so zákonom 
o verejnom obstarávaní.  
 

22.2 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 verejného obstarávateľa uvedenú v bode 20.2.1 súťažných 
podkladov a doručením novej  ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Doplnenie ponuky (bez zmeny 
dokladov) je možné vykonať podľa výzvy na predloženie podmienok účasti uchádzačovi na ich prípadné 
nahradenie čestného vyhlásenia a doplnenie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 
 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk  

23.   Otváranie ponúk  

23.1 Otvárania obálok s ponukami podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní pre časť ostatné je neverejné 
a pre časť ponuky ostatné sa uskutoční dňa 14.04.2014 o 14.30 hod. n a adrese: Zlieváre ň Zábrež, a.s. 
Oravská Poruba 353, zasadačka. Na otváraní ponúk môžu byť prítomní len členovia komisie na 
vyhodnotenie ponúk.  

23.2 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a 
časť ponuky, označenú ako "Ostatné". Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako "Ostatné" komisia označí 
poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky, označenej ako "Ostatné" 
komisia vykoná všetky úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti 
ponuky, podaní vysvetlenia, doplnení tejto časti ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia 
podmienok účasti a vylúčení záujemcov alebo uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.  

23.3 Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" vykoná komisia postupom podľa zákona o verejnom 
obstarávaní. Otváranie častí ponúk, označených ako "Kritériá" komisia vykoná otváranie 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.  
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23.4 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 a obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Každú otvorenú časť ponuky, 
označenú ako "Kritériá" komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, označenú ako 
"Ostatné", predloženú tým istým uchádzačom.  

23.5 Najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako 
"Kritériá" je verejný obstarávateľ povinný zaslať úradu informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej 
časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie ponúk.  

23.6. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky účasti, bude zaslaná výzva na účasť 
v elektronickej aukcii, najneskôr však dva pracovné dni pred konaním elektronickej aukcie v súlade 
s príslušnými ustanoveniami § 43 zákona.  
 

 
24   Dôvernos ť procesu verejného obstarávania 

         24.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie 
ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné v rozsahu a spôsobom stanovených v zákone o verejnom 
obstarávaní. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného 
obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo 
zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.  

         24.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom 
o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 
211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 
215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).  

          24.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu 
uchádzačov.  

         24.4  Úspešný záujemca súhlasí so zverejnením v centrálnom registri zmlúv podla zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  

 
25. Preskúmanie ponúk 
 
         25.1 Do procesu vyhodnocovania ponú  budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

25.1.1  obsahujú doklady a dokumenty určené v oznámení o vyhlásení VO a týchto  súťažných podkladoch 
25.1.2 zodpovedajú požiadavkám ponuky a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, 
25.1.3 neobsahujú žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami 
uvedenými verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných 
podkladoch, ponuka nesmie obsahovať také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi paltnými v SR. 
25.1.4  Ostatné ponuky budú z tejto súťaže vylúčené. 

 

         25.2  Platná ponuka je ponuka, ktorá spľňa požiadavky podľa bodu 25.1. Komisia posúdi, či príslušné 
dokumenty spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa a korešpondujú so zadaním predmetu zákazky 
definovaným v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných podkladoch najmä v podľa časti 
B.1, B.2, prílohy č. 1 podľa predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. 

         25.3  Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

 

26. Vyhodnocovanie ponúk  
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26.1 Uchádzač môže byť komisiou požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Vysvetlením ponuky 
nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 
Uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie v súlade s § 42 odsek 3 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, 
ak bude ponuka obsahovať  neobvykle nízku ponuku. 
 
26.2 V odôvodnení neobvykle nízkej ponuky (vyhotovenom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 
a v súlade s pokynmi komisie) musí uchádzač preukázať podľa Zbierky zákonov č.58/2011 ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní, že ním stanovená cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním 
predmetu zákazky podľa § 2 a 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Ak 
uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej 
lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym 
predpisom, inak komisia vylúči ponuku. 
 
26.3 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa § 42 zákona 
o verejnom obstarávaní alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených 
dôkazov. Po písomnom odôvodnení momoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú 
konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných 
dní odo dňa doručenia pozvánky.  
 
26.4  Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača: 
26.4.1  k uchádzač neodôvodní návrh ponuky – t. z. nepredloží písomné vysvetlenie v lehote 5 pracovných 
dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu alebo 
26.4.2 ak predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou verejného  obstarávateľa alebo so zákonom 
o verejnom obstarávaní. 
 
 
26.5 Komisia vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania a v súťažných podkladoch;. 
Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky a vylúči 
ponuku uchádzača, ktorý nezložil zábezpeku podľa určených podmienok. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli 
vylúčené, budú vyhodnocované len podľa kritérií na hodnotenie ponúk a spôsobom určeným v časti  A.3 
Kritériá na hodnotenie ponúk a  pravidlá ich uplatnenia. 
 

26.6 O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. Zápisnica 
obsahuje najmä a) zoznam členov komisie, b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky, c)  
zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia, d) záznam z osobnej konzultácie –
pokiaľ sa uskutočnila, na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky 
podpísaný všetkými účastníkmi, e) dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk, f) poradie uchádzačov 
a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s uvedením dôvodov úspešnosti 
ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, g) ak ide o verejnú súťaž informácie o vyhodnotení 
splnenia podmienok účasti, h) dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal 
zápisnicu s výhradou. Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas 
vyhodnocovania ponúk.  

26.7 Verejný obstarávateľ je povinný po elektronickom vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa 
bodu 26.8 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne 
písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, 
vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie 
uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky 
prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení 
uvedie  identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách 
prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2. Dátum 
odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávateľ. 
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26.8 V prípade ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, je 
verejný obstarávateľ povinný podľa § 32 ods. 11 po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok 
účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. 
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti 
ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti 
vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými 
podkladmi, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v 
lehote nie kratšej, ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote 
sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 

 
  27   Oprava chýb 

 
27.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené na základe požiadania 
o vysvetlenie a/alebo o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúcej sa 
návrhu na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk a/alebo zmluvy.  
 
27.2 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača ak uchádzač neakceptuje opravenú 
sumu alebo, ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou v lehote do 5 pracovných dní 
odo dňa doručenia žiadosti o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou. Uchádzač bude 
upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.  

 
  28   Elektronická aukcia 

28.1 Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých 
ponuky spĺňajú určené podmienky a neboli vylúčené na účasť v elektronickej aukcii. Vo výzve na účasť 
v elektronickej aukcii verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie 
v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Pozvánka - výzva na účasť v elektronickej aukcii im 
bude doručená prostredníctvom notifikácie mailu, ktorí uchádzači uviedli v ponuke, a to minimálne dva 
pracovné dni pred uskutočnením elektronickej aukcie. Ďalšie informácie a podmienky uskutočnenia 
elektronickej aukcie sú uvedené v Prílohe č.2 časť C.1 Elektronická aukcia týchto súťažných podkladov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
 
 
 

Časť VI. 
Opravné prostriedky a uzavretie zmluvy  

  29 Opravné prostriedky 

29.1 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo 
mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže použiť revízne postupy podľa  6 Časti 4 hlavy 
zákona o verejnom obstarávaní.  

29.2 Uchádzač, ktorý podal verejnému obstarávateľovi žiadosť o nápravu podľa § 136 odsek 1 písm. a,b 
alebo c zákona o verejnom obstarávaní, môže v prípade zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, 
resp. doručenia nesúhlasného stanoviska verejného obstarávateľa ku podanej úplnej žiadosti o nápravu, 
podať podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní námietku. 
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29.3 Verejný obstarávateľ je oprávnený po tom, ako sú mu doručené námietky podľa § 138 ods. 2 písm. d) 
až g) zákona o verejnom obstarávaní vykonať z vlastnej iniciatívy nápravu vo veci, ktorá je obsahom 
námietky; ustanovenie odseku 6 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa použije primerane. 

29.4 Verejný obstarávateľ postupuje v revíznych postupoch v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  

30. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk po ukončení e-aukcie 

30. 1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude doručené oznámenie o výsledku 
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. 
Ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli a súčasne im v oznámení uvedie dôvody, pre ktoré ich ponuka 
nebola prijatá. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o 
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka 
podľa § 138 ods. 2 písm. d) až g) v lehote do 10 dní úradu a kontrolovanému podľa § 138 odsek 5 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

31 Uzavretie zmluvy 

31.1 Návrhy zmlúv predložené uchádzačom, ktorého ponuka bola úspešná, budú prijaté  podľa § 45 
zákona o verejnom obstarávaní, resp. v termíne podľa bodu 31.2 tejto časti súťažných podkladov. 
V prípade, ak bude uplatnený revízny postup zo strany ktoréhokoľvek uchádzača, verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo prijať zmluvy v predĺženej lehote viazanosti ponúk. 
 
31.2 Zmluvy  nadobúdajú platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 
   
31.3  Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvy s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa 
odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola doručená žiadosť o nápravu alebo ak 
žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.  
 
31.4 Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, 
verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvy s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň po uplynutí 
lehoty na vykonanie nápravy podľa § 136 ods. 6 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ak neboli 
podané námietky podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.  
 
31.5 Ak žiadosť o nápravu bola zamietnutá, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvy s úspešným 
uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 
136 ods. 6 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ak neboli podané námietky podľa § 138 ods. 5 zákona 
o verejnom obstarávaní. 
 
31.6  Ak verejný obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli podané námietky podľa § 138 ods. 
5 zákona o verejnom obstarávaní, môže uzavrieť zmluvy s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň 
po uplynutí lehoty ustanovenej na vybavenie žiadosti o nápravu podľa § 136 ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
 
31.7  Ak boli podané námietky podľa § 138 ods. 2 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní, verejný 
obstarávateľ môže uzavrieť zmluvy s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň po doručení 
rozhodnutia úradu o námietkach alebo deň nasledujúci po dni doručenia výsledku konania úradu. Ak úrad 
rozhodnutím podľa § 138 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní odňal námietkam odkladný účinok, 
verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvy s úspešným uchádzačom najskôr v deň nasledujúci po 
doručení rozhodnutia úradu o odňatí odkladného účinku námietok.  
 
31.8  Ak boli podané námietky podľa § 138 ods. 2 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, verejný 
obstarávateľ môže uzavrieť zmluvy s úspešným uchádzačom najskôr v deň nasledujúci po doručení 
upovedomenia úradu o nevydaní predbežného opatrenia verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi. 
Ak úrad vydal rozhodnutie o predbežnom opatrení, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvy s úspešným 
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uchádzačom najskôr šestnásty deň po doručení rozhodnutia úradu o námietkach alebo deň nasledujúci po 
dni doručenia výsledku konania úradu.  
 
31.9 Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov o prípadnom predĺžení lehoty viazanosti ponúk. 
 
31.10 Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému 
obstarávateľovi z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom OP Konkurencieschopnosť a 
hospodársky rast a preto sa úspešný uchádzač zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/ overovania 
súvisiaceho s predmetom plnenia počas platnosti a účinnosti zmluvy, ktorú má verejný obstarávateľ 
uzatvorenú s poskytovateľom nenávratných finančných príspevkov, a to oprávnenými osobami a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť.  
Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ verejný obstarávateľ prijme 
ponuku a uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom po overení procesu verejného obstarávania Riadiacim 
orgánom a predchádzajúcemu schváleniu dokumentácie z verejného obstarávania Riadiacim orgánom. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 
 
31.11 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na 
uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní doručenia oznámenia o prijatí ponuky, ak bol 
písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, alebo nesplní povinnosť podľa prvej 
vety, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak 
uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, alebo neposkytne verejnému 
obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť 
uzatvorené do 30 dní odo dňa, kedy bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže 
uzatvoriť zmluvu, s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. 
Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu 
súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, kedy bol k ich 
uzavretiu písomne vyzvaný.  

32 Doplňujúce informácie 

32.1 Podmienky zrušenia použitého postupu zadávania zákazky  

32.1.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 46 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom 
obstarávaní použitý postup verejného obstarávania zrušiť ak ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá 
požiadavkám určeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v sútažných podkladoch a v 
zmysle § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa 
verejná sútaž vyhlásila a nebolo možné ich predvídať. 
31.1.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použitý postup verejného obstarávania zrušiť, ak by došlo 
k zmene financovania predmetnej akcie, resp. ak by poskytovateľ finančných prostriedkov neposkytol tieto 
finančné prostriedky na realizáciu tejto zákazky. Zároveň si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo 
nepodpísat zmluvu s víťazným uchádzačom v prípade, ak po podpise zmluvy o poskytnutí finančných 
prostriedkov mu nebude akceptovaný proces verejného obstarávania zo strany poskytovateľa finančných 
prostriedkov. 
31.1.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použitý postup verejného obstarávania zrušiť, ak by 
ponuka úspešného uchádzača nebola nižšia, ako je verejným obstarávateľom stanovená predpokladaná 
hodnota zákazky. 
31.1.4 V prípade, že ponuku predkladá skupina dodávateľov a verejný obstarávateľ prijme jeho ponuku, 
uchádzač je povinný predložiť pred podpisom Zmluvy  preukázať zmluvný vztah skupiny dodávateľov v 
takom zložení, ako predkladali ponuku. V prípade, že takýto uchádzač nie je schopný predložit Zmluvu 
preukazujúcu zmluvný vzťah skupiny dodávateľov, bude vylúčený a nahradený uchádzačom nasledujúcim 
v poradí hodnotenia ponúk. 
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A.2  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLAT NENIA 

1. Ponuky sa vyhodnocujú na základe kritéria - ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. 
 
2. Pre účely vyhodnotenia ponúk budú použité Návrhy na plnenie kritérií, vypočítané a vyjadrená v súlade 

s časťou III príprava ponuky bodom 12  a Spôsobom vyhodnotenia  ponúk podľa jednotlivých kritérií, 
s uvedením na dve desatinné miesta. 

 
2.1   Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH.  
         Váhovosť: 70 ( maximálny počet bodov) 
    
2.2    Lehota dodania predmetu zákazky vyjadrená v týždňoch  
         Váhovosť: 15 ( maximálny počet bodov) 
 
2.3   Lehota nástupu k odstráneniu vád počas plynutia záručnej doby vyjadrená v hodinách  
       Váhovosť: 15   (maximálny počet bodov) 

 
3. Ponúknutá Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH, uvedená na dve desatinné miesta, v predloženej 
písomnej ponuke uchádzačov  bude vstupnou cenou do elektronickej aukcie. 

 

Ponúknutá Lehota dodania predmetu zákazky vyjadrená v týžd ňoch,  uvedená v predloženej písomnej 
ponuke uchádzačov, bude vyhodnocovaná „Spôsobom vyhodnotenia  ponúk“ podľa uvedeného kritéria, 
s uvedením na celé číslo, bez použitia elektronickej aukcie. 

 
Ponúknutá Lehota nástupu k odstráneniu vád po čas plynutia záru čnej doby vyjadrená v hodinách,  
uvedená v predloženej písomnej ponuke uchádzačov, bude vyhodnocovaná „Spôsobom vyhodnotenia  ponúk“ 
podľa uvedeného kritéria, s uvedením na celé číslo, bez použitia elektronickej aukcie. 

 
4. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom (skupinou 
dodávateľov), podľa špecifikácie predmetu zákazky,  uvedenej v časti B1 a B2 týchto súťažných podkladov. 
 
5. Úspešným uchádzačom verejnej súťaže sa stane uchádzač/uchádzači, ktorého/ktorých ponuka získa po súčte 
bodov na hodnotenia ekonomických kritérií najvyššie bodové ohodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa 
stanoví zostupne podľa počtu získaných bodov. 

 
Poznámky: :  Pre účely vyhodnotenia bude použitá najnižšia cena za predmet zákazky bez DPH, uvedená na 2 
desatinné miesta. Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, v návrhu na plnenie kritérií na túto skutočnosť upozorní 
a uvedie cenu celkom. Uchádzač so sídlom mimo SR uvedie iba cenu bez DPH.  
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Spôsob vyhodnotenia ponúk pod ľa jednotlivých kritérií: 
 
a) Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH  
Najvýhodnejšia ponuka u tohto kritéria bude ponuka s najnižšou cenou za predmet zákazky bez DPH 
v elektronickej aukcii a ponukovú cenu uchádzač predkladá podľa jednotlivých položiek rozpočtu (výkaz, výmer 
v súlade s časťou B1 a vypočítanú podľa časti B2 súťažných podkladov ) 
Maximálny počet bodov (70) sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou a pri ostatných 
ponukách počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za predmet 
zákazky bez DPH a navrhovanej ceny za predmet zákazky bez DPH, príslušnej vyhodnocovanej ponuky,ktorá sa 
prenásobí maximálnym počtom bodov (70) pre uvedené kritérium.  
 
b) Lehota dodania predmetu zákazky vyjadrená v týžd ňoch  
Najvýhodnejšia ponuka u tohto kritéria bude ponuka s najkratšou lehotou dodania predmetu zákazky vyjadrená 
počtom týždňov. 
Maximálny počet bodov (15) sa pridelí ponuke uchádzača s najkratšou lehotou dodania predmetu zákazky a pri 
ostatných ponukách počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej lehoty  
dodania predmetu zákazky  a navrhovanej lehoty dodania predmetu zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, 
ktorá sa prenásobí  maximálnym počtom bodov  (15) pre uvedené kritérium. 
 
c) Lehota nástupu k odstráneniu vád po čas plynutia záru čnej doby vyjadrená v hodinách  
Maximálny počet bodov (15 bodov) sa pridelí ponuke uchádzača s najkratšou navrhovanou lehotou nástupu 
k odstráneniu vád počas plynutia záručnej doby predmetu zákazky a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. 
Hodnotenie lehoty nástupu k odstráneniu vád počas plynutia záručnej doby u ostatných ponúk sa vyjadrí ako 
podiel najkratšej navrhovanej lehoty nástupu k odstráneniu vád počas plynutia záručnej doby a navrhovanej 
lehoty nástupu k odstráneniu vád počas plynutia záručnej doby príslušnej vyhodnocovanej ponuky, ktorá sa 
prenásobí  maximálnym počtom bodov  (15) pre uvedené kritérium. 
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Žiadame uchádza čov o vypísanie Návrhu na plnenie kritérií, pod ľa nižšie uvedeného vzoru 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Predmet zákazky„Nákup novej oba ľovacej linky “ 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 

Žiadame vypísať požadované položky postupom uvedenom v časti A3 a v týchto súťažných podkladoch. Tabuľku 
uchádzač vypisuje podľa predkladanej ponuky spolu za predmet zákazky. 
 
 
 Predmet zákazky Nákup novej 
obaľovacej linky  (v ýkaz výmer je 
priložený v samostatnej prílohe) 
 
 

Cena za predmet zákazky v EUR bez DPH (celkom pre n eplacov 
DPH)  
(doplní úchádzač) 
 

 
Predmet zákazky Nákup novej 
obaľovacej linky  ( max.48 týždňov) 

Lehota dodania predmetu zákazky vyjadrená v týžd ňoch  
 (doplní úchádzač) 
 
 

 
Predmet zákazky Nákup novej 
obaľovacej linky   

Lehota nástupu k odstráneniu vád po čas plynutia záru čnej doby 
vyjadrená v hodinách  
 (doplní úchádzač) 
 
 
 

 
K Návrhu na plnenie kritérií je uchádzač povinný priložiť Prílohu č.1 Výkaz – výmer  a Prílohu č.1 technickú 
špecifikáciu (v prípade, že obe časti Prílohy č.1 nepriloží, bude z verejnej súťaže vylúčený). Výkaz – výmer na 
jednotlivé položky budú predmetom elektronickej aukcie. 
 
 
 
 
Miesto: ...................................                                                     Štatutárny orgán (konateľ) 
                                                                                                    predávajúceho:  
Dátum: ................................ 
 
....................................................... 
Pečiatka a  podpis oprávnenej osoby 
  
 
 
 
 

 

A.3  PODMIENKY ÚČASTI 
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Uchádzač musí sp ĺňať nasledovné podmienky ú časti vo verejnom obstarávaní: 
 
1. Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, pro stredníctvom ktorých uchádza č preukazuje splnenie 
podmienok ú časti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného  postavenia pod ľa § 26 zákona 
o verejnom obstarávaní  
 

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia ako aj požadované 
doklady preukazujúce ich splnenie sú uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania čl. III.2.1.  

 
2. Podmienky ú časti uchádza čov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje fina nčné a ekonomické 
postavenie pod ľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní: 

 
Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia 
ako aj požadované doklady preukazujúce  ich splnenie sú uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania čl. III.2.2. 
 

3. Podmienky ú časti uchádza čov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje tech nickú alebo odbornú 
spôsobilos ť pod ľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní: 

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti 
ako aj požadované doklady preukazujúce ich splnenie sú uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania čl. III.2.3. 

 
Poznámky: 
V prípade nesplnenia podmienok účasti alebo predloženia neplatných, nepravdivých  dokladov bude zo 
zadávanej nadlimitnej zákazky takáto ponuka vylúčená. Doklady vystavené v inom ako slovenskom jazyku musia 
byť úradne preložené do slovenského jazyka, s výnimkou dokladov predložených v českom jazyku. Doklady 
musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže.  
 

 

 

 

 

 

 

B1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  

Všeobecné informácie o zadaní zákazky „Nákup novej obaľovacej linky“  
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Jedná sa o technológiu výroby v obaľovni  pozostávajúcu z podvesného reťazovového dopravníka dl. 120 m v 
etážovom prevedeni osadeného na oceľových nosníkoch fixovaných do existujúcich stien. K dopravníku bude 
dodaná  obaľovacia stanica pozostávajúca z namáčanej vane s miešadlom a  fluidovaných vaní s posypovým 
materiálom opatrených ventilátorom. Súčasťou novej technológie budú miešacie zariadenia pre ručné obaľovanie 
a  pre obaľovaciu linku, hydrolyzér na prípravu vaznej kvapaliny, kamerový systém, zásobníky materiálu, 
hardwérový a softwerový systém na riadenie linky.  
Predmet zákazky musí spľňať minimálne technické požiadavky a opísané funkčné a výkonnostné charakteristiky, 
popísané v nižšie uvedených bodoch. V prípade, ak v opise technologického zariadenia budú technologické 
celky, časti strojov popísané tak, že uchádzač má záujem dodať technologické zariadenie s vyššími požiadavky 
na opísané funkčné a výkonnostné charakteristiky, vyhlasovateľ súťaže (verejného obstarávania) bude 
akceptovať aj ekvivalent, za predpokladu, že budú uchádzačom preukázaná kvalitatívne vyššia úroveň 
technologického zariadenia, prípadne vyššia úroveň výkonnosti ako je nižšie popísaná. Ekvivalent musí spĺňať 
úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú 
uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže 
predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvality.  Predmet dodávky musí byť v súlade so 
spracovaným projektom. 
 
 
2.2  Predmetom zákazky je dodávka,  montáž a technologického celku na miesto dodania Zlievareň Zábrež, a.s.  
č. 353 Oravská Poruba vrátane sprevádzkovania a preukázania funkčnosti, zaškolenie obslužných pracovníkov 
v mieste dodania min. 3 pracovné dni po 8 hodín, dodanie návodu na obsluhu dokumentácie s prekladom do 
slovenského jazyka a všetkých potrebných inštalačných médií a poskytnutie záručného a pozáručný servisu 
na obdobie  min.36 mesiacov. Modernizácia výroby bude pozostávať z dodávky a montáže technologického 
zariadenie obaľovacej linky zložené s nasledujúcich technologických celkov: 
 
1.  Reťazový dopravník  
2.  Vzduchotechnika  
3.  Fluidizačné zariadenie 
4.  Gravitačné sypače 
5.  Miešacie zariadenia 
6.  Hydrolyzér 
7. Kompresor 
8.  Kamerový systém 
9.  Hardwérové a softwérové riešenie a snímacie zariadenia 
10. Ostatné zariadenia 
 
Predpokladaný kapacitný prepočet výroby  
- počet tavieb ročne     5 000 tavieb 
- počet obalov za 24 hodin    1 500 obalov 
- počet stromčekov za 24 hodin               300 stromčekov 
- počet voskových modelov za 24 hodín              3300 modelov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy  - Technická špecifikácia  

 
1. Reťazový dopravník v etážovom prevedení 
Podvesný dopravník je pôdorysne a výškovo usporiadaný podľa projektovej dokumentácie. Súčasťou dopravníka 
sú závesy pre kĺbové a otočné nosiče stromčekov a stromčeky.  
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Projekt ďalej zahrňuje podperné oceľové konštrukcie, tvarové vedenie pre naklápanie kĺbových a otočných 
nosičov v priestore máčacích vaní. Navrhovaná dispozícia dopravníku je znázornená na výkresovej 
dokumentácii.  
Na obaľovanie by sa použil reťazový dopravník v etážovom prevedení so zavesenými stromčekami, ktorý môže 
byť umiestnený do súčasných priestorov sušiarne v náväznosti na ručnú obaľovňu, pozostávajúca s namáčacej 
vane s miešadlom a fluidnej vane s posypovým materiálom.  
Podvesný dopravník je pôdorysne a výškovo usporiadaný podľa výkresovej dokumentácie s poháňacou 
a napínacou sekciou, dráhami s vodorovnými a zvislými oblúkmi pre vytvorenie požadovanej priestorovej 
trajektórie. V telese dráhy z oceľových profilov je vedený ťažný prvok –krížovo-sponová reťaz. K tejto reťazi sú 
kotvené závesy s kĺbovými a otočnými nosičmi stromčekov.  
Pohon dopravníka je zabezpečený elektroprevodovkou s trojfázovým asynchrónnym motorom. Napínacia stanica 
je gravitačná.   
Reťazový dopravník je navrhnutý v existujúcej miestnosti, je nutné ho ukotviť na oceľové U-nosníky, ktoré je 
nutné ukotviť do stien.  
Technické parametre dopravníku sú nasledovné : 

- Dĺžka dopravníka   - 120m 
- Rozteč závesov   - 400mm 
- Počet závesov   - 300ks 
- Počet kĺbove otočných závesov - 300ks 
- Zaťaženie jedného závesu  - 10kg 
- Nosnosť dráhy   - 80kg/m 
- Polomer vodorovných oblúkov - minimálne 450mm 
- Polomer zvislých oblúkov  min. 760mm 
- Dopravná rýchlosť   - 0,5 až 2m/min /regulovateľná frekv. meničom/ 
- Pracovné prostredie   - výbušné prostredie I 
- Prostredie pre umiestnenie rozvádzača – základné –bežné prostredie výrobnej haly 
- Napäťová sústava   - 230/400V, 50Hz 

 
Nosná oceľová konštrukcia je tvorená nosnými stĺpmi a priečnikmi, ku ktorým je upevnená konštrukcia dráhy 
dopravníku.  
Dopravník je poháňacou stanicou, ktorý má zároveň aj napínaciu stanicu. Súčasťou vybavenia dopravníka je 
svetelná a zvuková signalizácia pri spúštaní dopravníka, bezpečnostného stop-tlačítka po trase a ovládacia 
skrinka v priestore navesovania a zvesovania. 
Nakoľko reťazový dopravník bude umiestnený v miestnosti s vlhkosťou 60-80% je nutné ho natrieť špeciálnym 
náterom.  
 
2. Vzduchotechnika 
Hlavným účelom a funkciou navrhnutého zariadenia je dosiahnutie požadovaných technologických parametrov 
a to teplota a vlhkosť v priestore obaľovne a sušiarne obaľovne.  
Vzduch a vlhkosť bude v jednotlivých miestnostiach distribuovaná cez vzduchotechnické potrubia v obaľovni aj 
v sušiarni cez prívodné a odvodné potrubia.  
Výpočtové hodnoty klimatických pomerov sú nasledovné: 
Miesto :   :  Oravská Poruba, Zábrež 
Letná výpočtová teplota  : + 32°C 
Zimná výpočtová teplota : - 18°C 
 
Mikroklimatické podmienky : 
Parametre vnútornej mikroklímy sú dané technologickými predpismi a pracovnými predpismi. Teplotné hodnoty 
vnútornej mikroklímy v priestoroch : 
      Zima/Leto 

- Obaľovňa    +24°C ±2°C, rel. vlhkosť 60 až 80%  
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- Sušiareň    +24°C ±2°C, rel. vlhkosť 60 až 80% 

Technické údaje : 
Prietok na prívode :   4000-6000 m3/h (1,11-1,67 m3/s) 
Externý tlak :    300-500 Pa 
Rýchlosť vo voľnom priereze : 2-5 m/s 
Typ jednotky :    Vnútorná jednotka 
Jednotlivé parametre teploty a vlhkosti a ich kontrolu a činnosť bude zabezpečovať rozvádzač a regulátory, ktoré 
budú získavať údaje z jednotlivých miestností zo snímačov vlhkosti a teploty vzduchu a tieto následne 
zaznamenávať.  
Transportná sekcia: 1500 mm   Hmotnosť: 205 kg 
 
 
 (1)  Vstup vzduchu 
 Čerstvý vzduch   Čelo bez panelu    
 Max. prietok 4000-6000  
m3/h 
 1.11-1,67  
m3/s 
 Příslušenstvo - 1x Manžeta   740x740mm 
 
 
 
 (2)  Zvlh čovač  Snímateľný panel   
                     Parné a kondenzátné potrubie pro pripojene vyvíječa do 
vzdálenosti 3m. 
 Údaje o vlhčení Údaje o prúdení Údaje o médiu 
 Typ Parný Prietok 4000-6000 m3/h Typ  
Para 
  1.111 m3/s Průtok 90kg/h 
  Vstup vzduchu 30/14 °C/%r.H. 
 Modulačné Výstup vzduchu 30/82 °C/%r.H. 
 Pripojenie 3/4 " Tlaková strata 0 Pa 
 Príslušenstvo  
 - 1x Sifon 
 (3)  Výstup vzduchu 
 Prívodný vzduch   Čelo bez panelu    
 Max. prietok 4000-6000  
m3/h 
 1.11-1,67  
m3/s 
 
3. Fluidiza čné zariadenie 
Je jednoúčelové zariadenie atypické vyrábané na základe požiadaviek, určené na strojné nanášanie 
žiaruvzdorných keramických obalov na poloautomatickej obaľovacej linke. Skladá sa z dvoch častí a to 
z ventilátorovej skrine, kde je umiestnená skriňa ventilátoru a fluidného lôžka pre upevnenie fluidnej dosky.  
Fluidná doska je z voľných sklenených kuličiek, ktoré vyplňuje priestor medzi dvoma sitami. Tým je dosiahnuté 
jednoduché vyčistenie dosiek.  
Sacie hrdlo ventilátoru je odhlučnené pryžovou vložkou, spodná skrinka musí byť natrená špeciálnym náterom, 
tlmexom. Výsyp piesku je prevedený v bočnej stene.  
Technické parametre : 
Príkon elektromotora fluidnej vane   kW 4,0-6,0 
Odsávanie fluidnej vane    m3/s 0,6-0,8 
Zariadenie musí byť vhodné pre umiestnenie do výbušného prostredia ako aj do priestoru s vysokou relatívnou 
vlhkosťou 60-80% vzduchu.  
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4. Gravita čné sypa če 
Sú jednoúčelové atypické zariadenia vyrábané na základe požiadaviek, určené na špeciálne pre zlievarenský 
priemysel na posyp kremičitého piesku pri vytváraní obaľovacej hmoty. Zariadenia sú tvorené bubnovým valcom 
z perforovaného plechu a prepážkami, ktoré rovnomerne zabezpečujú posyp stromčekov kremičitým pieskom. 
Zároveň zabezpečujú čistenie piesku od hrubých nečistôt. Zariadenia sú tvorené z rámu bubna, ochranných 
plechov a prívodného potrubia kremičitého piesku zo zásobníka. Zariadenia sú poháňané elektromotorom 
s prevodovkou.   
 
Základné technické parametre:  
Výška stroja :   1500mm    
Šírka stroja :    950mm   
Hĺbka bubna :   900mm    
Priemer bubna : cca 1000 mm    
Napájacie napätie : 3f, 400 V AC, 50Hz, Pe+N    
Ovládanie:  nožný pedál  24V 
Pohon:   Asynchrónny elektromotor so závitovou prevodovkou. Prenos Mk je pomocou ozubeného  
remeňa, čo zabezpečuje plynulý štart, bez rázov. 
Zariadenie musí byť vhodné pre umiestnenie do výbušného prostredia ako aj do priestoru s vysokou relatívnou 
vlhkosťou 60-80% vzduchu.  
 
5. Miešacie zariadenia 
Budú to tri jednoúčelové atypické zariadenia vyrábané na základe požiadaviek ktoré slúžia k príprave keramickej 
zmesi. Zariadenie sú tvorené miešačkou a elektrickým rozvádzačmi, ktorý je umiestnený samostatne podľa 
potreby výroby. Tieto stroje budú tvorené nosným rámom na ktorom je v spodnej časti pripevnená pohonná 
jednotka, ktorá prenáša točivý moment na bubon miešačky. Ako súčasť rámu sú v hornej časti pripevnené pevné 
lopatky. Zariadenie je taktiež opatrené plechovým krytom. Parametre strojov : Dva z troch miešacích zariadení 
budú identické a budú slúžiť pre prípravu prvých obalov pre ručné obaľovanie. Tretie miešacie zariadenie bude 
súčasťou poloautomatickej linky  
Miešacie zariadenie pre ručné obaľovanie 2ks Miešacie zariadenie pre obaľovaciu linku 
Výška stroja :  1110-1280mm  1000-1300mm 
Šírka stroja :   900-950mm              600-1400mm 
Hĺbka bubna :  700-760mm   300-700 mm 
Objem bubna : 300-330dm3   400-450dm3  
Priemer bubna : 900-1000 mm   dĺžka 1500-1700 mm 
Napájacie napätie : 3f, 400 V AC, 50Hz, Pe+N 3f, 400 V AC, 50Hz, Pe+N  
Výstupné otáčky:  0-120/min   1300-1400/min 
Zariadenie musí byť vhodné pre umiestnenie do výbušného prostredia ako aj do priestoru s vysokou relatívnou 
vlhkosťou 60-80% vzduchu.  
 
6. Hydrolyzér 
Je jednoúčelové zariadenie atypické zariadenie vyrábané na základe požiadaviek, určené na prípravu vaznej 
kvapaliny, ktorá následne sa mieša s jemnou kremičitou múčkou a vzniká obaľovacia zmes.  
Hydrolyzér sa skladá z nasledovných častí:   
Výška stroja :  1900-2200 mm    
Šírka stroja :   600-700 mm   
Hĺbka bubna :  600-700 mm    
Priemer hornej nádoby : 250-260 mm  
Výška hornej nádoby:     600-700 mm 
Priemer dolnej nádoby: 470-490 mm 
Výška spodnej nádoby.  650-670 mm    
Napájacie napätie : 3f, 400 V AC, 50Hz, Pe+N    
Výkon:                         0,5 kW, otáčky 910 min -1    
Pohon:  Asynchrónny elektromotor so závitovou prevodovkou. Prenos Mk je pomocou ozubeného  remeňa, čo 
zabezpečuje plynulý štart, bez rázov. 
Zariadenie musí byť vhodné pre umiestnenie do výbušného prostredia ako aj do priestoru s vysokou relatívnou 
vlhkosťou 60-80% vzduchu.  
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Dvoch nerezových nádob umiestnených nad treťou dvojplášťovou nádobou s miešadlom ktoré je poháňané 
asynchrónnym elektromotorom. Súčasťou zariadenia sú prepúštacie ventily z dvoch nádob, elektronickým 
teplomerom so záznamom, vypúštacím ventilom. Spodná dvojpláštová nádoba bude pripojená k existujúcim 
rozvodom ústredného kúrenia so automatizovaným štvorcestným ventilom, ktorý bude udržiavať konštatnú 
teplotu v nádobe.  
 
7. Kompresor 
Skrutkový kompresor chladený vzduchom. Kompletne so všetkými prípojmi, pracujúcimi plneoautomatický so 
znakmi CE. 
Chladenie cez protihlukový kryt s izoláciou s integrovaným elektrorozvádzačom. Robusný  sací filter 
s cyklónovým predodlučovačom. Nízka teplota stlačeného vzduchu dosiahnutá dochladzovačom. Hospodárna 
voľba druhu prevádzky prostredníctvom riadenia, regulácie a kontroly s miktoprocesorom a ukazovateľmi porúch.   
Chladiaci sušič, ktorý pracuje automaticky. Sušič musí byť uzavretý s konštantným rosným bodom pri prietoku 0-
100 %, neškodný životnému prostrediu. 
Technické parametre: 
Množstvo nasávacieho vzduch      420-430 m3/h 
Vstupný tlak                                       8-9 bar (p) 
Protimrazová ochrana                  - 10 Celzia  
Výkon motora                                 45 kW    
Výkon ventilátora                             1,1 kW 
Prevádzkové napätie                     400/230/V/Hz 
Frekvencia                                             50 
Množstvo chladiaceho vzduchu    6500-6600 m3/h 
Teplota na saní                              min +2 max +4 
Hlučnosť                                         78/76 dB (A) 
 
8.Kamerový systém  
V priestoroch obaľovne a sušiarne budú umiestnené dve kamerové zariadenia na neustále monitorovanie chodu 
linky. Kamerový systém musí byť vhodný do výbušného prostredia ako aj do priestoru s vysokou relatívnou 
vlhkosťou 60-80% vzduchu.  
Technické parametre kamerového systému : 

- Farebná CCB kamera z objektívom s automatickou clonou 
- Kamerový systém musí spĺňať požiadavky na kvalitný obraz aj pri zníženej viditeľnosti 
- Prenos dát do PC so softwérovým vybavením so spätným záznamom 

 
9. Hardwérové a softwérové riešenie a snímacie zari adenia 
Snímacie zariadenia musia spĺnať požiadavky pre zavedený systém kvality ISO 9001:2008. Z fyzikálnych veličín 
budú snímané a neustále monitorované hodnoty každých 15 minút vlhkosti a teploty. Tieto parametre budú 
snímané z viacerých čidiel a z miestností obaľovne a sušiarne aby bola zabezpečená konštatnosť parametrov 
v každej časti miestnosti.  
Počítačová zostava obsahuje Počítač, RAM 16GB DDR3, NVIDIA GeForce GT545 3GB, HDD 1000GB 7200 
otáčok, Beats Audio, DVD, čítačka pamäťových kariet, klávesnica a myš, USB 3.0, Windows 7 Professional 64bit 
(LH135ES # AKB). 
Laserová tlačiareň farebná, multifunkčná, A4 tlačiareň/ scanner/ kopírka, 16str.mono, 4str.color, 128MB, 
2400x600dpi, USB 2.0. 
 
Priestorový snímač teploty a vlhkosti s dvoma výstupmi na relé. Vodotesný konektor pre vstupné signály 
S3541COM adaptér pre komunikáciu DBL Loger . Program pre prácu s údajmi zo snímačov. 
Ďalšie údaje ktoré bude nutné sledovať sú čas chodu linky, čas zastavenia, doba sušenia medzi jednotlivými 
obalmi, rýchlosť linky. Tieto údaje budú sledované automaticky a k nim sa budú priradzovať údaje o type, počte 
kusov na obaľovacej linke ručne. 
Všetky parametre budú prenášané do monitorovacieho zariadenia na PC ktoré bude umiestnené mimo priestorov 
obaľovne.  
 
10. Ostatné zariadenie 
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Zásobníky na kremičitý piesok 1,5m3 . Zásobníky sú vyrobené z plechu hrúbka 5 mm s uzatváracou klapkou. 
Potrubie je z nerezového materiálu s napojením na textilnú hadicu. Zásobník je v objeme  150 mm. 
Zariadenia na prípravu kremičitej zmesi. Ide o plast  ové nádoby v objeme 100 l . Stavebné miešadlo s výkonom 
motora 2,0-3,0 kW, ktoré je uchytené na oceľovej konštrukcií a slúži na miešanie zmesi. 
Zariadenie na odmastňovanie stromčekov . Ide o dve samostatné nerezové nádoby na máčanie stromčekov. 
Každá nádoba ma objem 150 l. 
Koly tŕne k zavesovaniu stromčekov na obaľovaciu linku. Ide o hliníkové profily rozmerov 40x40x4mm dĺžka 300 
mm, 30x30x4 mm dĺžka 300 mm, 20x20x3 mm dĺžka 260 mm. 
Hrdlá kolov sú kužeľové , ktoré sa upínajú cez podložku na linku. 
Výroba manipulačného vozíka na tŕne. Ide o oceľovú konštrukciu z ohýbaných trubiek d3 5x2 mm. 
Oceľová konštrukcia je na 4 plyžových kolieskach d120 mm, z ktorých 2 sú pevné a 2 otočné. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2  OBCHODNÉ  A ZMLUVNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU  ZÁKAZKY – 
návrh zmluvy 

 
 
1.1. Súčasťou ponuky bude jedno vyhotovenie návrhu kúpnej zmluvy vyhotovenej v súlade s týmito podkladmi 
(bod 1.2 časti B.2). Vyhotovenia zmluvy bude podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača.  
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V prípade, ak uchádzačom bude skupina v zmysle § 31 zákona o verejnom obstarávaní, návrh zmluvy bude 
podpísaný oprávneným zástupcom (zástupcami) každého z účastníkov skupiny (člena skupiny) a v čl. I budú 
uvedené údaje za každého člena samostatne. Žiadame doplniť údaje za predávajúceho (s textom doplní 
predávjúci), názov časti predmetu zákazky na ktorú uchádzač predložil ponuku a ku každej predkladanej časti 
predmetu zákazky aj cenu v čl. II bod 1, dátum, podpis predávajúceho.  V Prílohe č.1 výkaz – výmer k príslušnej 
predkladanej časti predmetu zákazky žiadame doplniť chýbajúce technické údaje, cenu a prípadné ekvivalentné 
riešenie označiť v príslušnom riadku výkazu výmer – ekvivalent. Text označený kurzívou bude v zmluve pri 
podpise zmluvy s úspešným uchádzačom odstránený. Prílohou  
 
1.2 Na predloženom návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a v prípade, ak ho uchádzač nedodrží, bude 
ponuka tohto uchádzača vylúčená. Kúpnu zmluvu v ponuke postačuje predložiť 1 krát. Po ukončení elektronickej 
aukcie budú kritériá upravené na základe ich výsledku, ktorá sa následne predkladá v 3 originálnych 
vyhotoveniach. 
 
Upozornenie: Pri vypracovaní cenovej ponuky je potrebné rešpektovať nižšie uvedené články. Žiadame 
o vypísanie položiek výkazu – výmer tak ako sú predložené, bez upravovania textov, počtu jednotiek a pod. resp. 
výmazu záväzných položiek podľa pokynov uvedených v súťažných podkladov.  
Uchádzač musí v cenovej ponuke uviesť (doplniť) pre každú položku výkazu výmer jednotkovú cenu, ktorú 
ocenil. Ceny musia zahŕňať všetky poplatky, ktoré nie sú uvedené v predloženom výkaze výmer a v ostatných 
podkladoch pre ponuku osobitne. 
Všetky zistenia uchádzača, ktoré majú vplyv na cenu, musia byť zakalkulované do jednotlivých cien. V prípade, 
že niektoré montážne práce (bez stavebných úprav) nie sú priamo vo výkaze výmer uvedené, je potrebné tieto 
práce vrátane materiálov zakalkulovať do príslušnej hlavnej položky. 
Zároveň žiadame podpísať  oprávnenou osobou (oprávnenými osobami) uchádzača, podľa pokynov uvedených 
v časti III bod 11 týchto súťažných podkladov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 

K Ú P N A     Z M L U V A     
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov  v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi týmito zmluvnými 
stranami: 
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1. Kupujúci:    Zlieváre ň Zábrež, a.s.  
                    

Sídlo:                 027 54 Oravská Poruba 353,  
Zastúpený:                                               Ing. Daniel Škerda , predseda predstavenstva    
IČO:                                      36 389 455                                                                 
Označenie registra:                               Obchodný register Okresného súdu Žilina 
Číslo zápisu:                                        oddiel :Sa,Vložka číslo : 10229/L 
E-mail na doručovanie písomností:       ekonom@zlievaren.sk 
 
                                                               (ďalej len: „Kupujúci“) 
 

2. Predávajúci :                                    (doplní uchádzač) 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
Označenie registra: 
Číslo zápisu: 
E-mail na doručovanie písomností:  
(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne) 

(ďalej len: „Predávajúci“) 
 

 
čl. I 

Predmet zmluvy 
 

1.  Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho v dohodnutom termíne  a mieste dodať a odovzdať 
kupupujúcemu nový tovar špecifikovaný pre „Nákup novej oba ľovacej linky“ ktorý je bližšie špecifikovaný 
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len: „predmet kúpy“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu 
kúpy. Predmetom zmluvy je nákup, dodávka, montáž obaľovacej linky podľa výkazu výmer je priložený 
v samostatnej Prílohe č.1 tejto zmluvy a uvedenie novej obaľovacej linky do funkčnej prevádzky. 

      Dodaný tovar, (technológie) ktorý je predmetom  zmluvy musí predávajúci namontovať do pripraveného 
stavebného objektu a uviesť do prevádzky tak, aby vykazoval  pri prevádzke minimálne  počas záručnej doby 
technické parametre deklarované v predmete zmluvy 

2.  Predmetom zákazky je dodanie dodávok nového technického vybavenia, výrobkov a materiálov pre vybavenie 
novej obaľovacej linky, požadovaných pre projekt „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Zlievareň 
Zábrež, a.s. zavedením novej obaľovacej linky“ Kód Projektu v ITMS 25110120707“ s miestom realizácie 
Oravská Poruba 353, ktoré spĺňajú všetky legislatívne podmienky pre výrobky všeobecne.    

3.  Predávajúci predáva kupujúcemu za podmienok uvedených v tejto zmluve do výlučného vlastníctva predmet 
kúpy uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy. Predávajúci zodpovedá, že dodané tovary spĺňajú požiadavky podľa 
platných právnych noriem platných v SR a slovenských technických noriem v čase ich dodávky, majú splnené všetky 
legislatívne podmienky pre tovary a výrobky. Predávajúci zodpovedá za to, že dodávka tovarov  spĺňajú 
aktuálne hodnoty a vykazujú vlastnosti podľa požiadaviek kupujúceho v súlade s požiadavkami vyplývajúce 
z výsledku verejného obstarávania. 

4.  Podrobný technický opis predmetu zmluvy s uvedením identifikačných údajov predmetu zmluvy a presných 
technických špecifikácií je obsahom Prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

5.   Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy uvedený v bode 2 tohto článku prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu 
cenu.  

6.  Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy v súlade s predloženou súťažnou ponukou z elektronickej aukcii 
vo verejnom obstarávaní a v súlade so súťažnými podkladmi vo verejnej súťaži na predmet zákazky „„Nákup 
novej oba ľovacej linky“ – dodávka tovarov“ , ktorá je archivovaná u kupujúceho  pod číslom spisu. VS/1-
2014 Zlievareň. Tieto dokumenty (tzn. súťažné podklady a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, boli 
zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť tejto zmluvy.  
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7.  Predávajúci berie na vedomie, že predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného 
obstarávateľa a z prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 2007-2013, Prioritná os 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti, 
Opatrenie 1.1: Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1: Podpora zavádzania inovácií 
a technologických transferov, formou bezhotovostného platobného styku. Financovanie a platby sa budú 
realizovať v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v znení zmien a 
doplnení niektorých zákonov.   

 
čl. II 

Kúpna cena  
 
1.  Kúpna cena za predmet kúpy podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 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 NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje: 
Cena za tovar spolu podľa čl. I. bod 1. tejto zmluvy  na predmet zákazky  ...........(doplní uchádzač)  
 
(Text kurzívou v tabuľke doplní uchádzač podľa predloženej ponuky celého predmetu zákazky bez DPH) 
 

P.č. Názov tovaru (tabuľku úspešný uchádzač vyplní 
až pred podpisom zmlvy podľa výsleku EA) 

Súbor  pod ľa 
výkazu výmer  Cena za predmet zmluvy  

1. Predmet zmluvy: Nákup novej oba ľovacej linky  
(cena za predmet zákazky – spolu - súčet ceny 
všetkých položiek v Prílohe č.1 výkaz - výmer tejto 
zmluvy) 

Súbor  
–––––––––- 

 SPOLU bez DPH   
 DPH 20 %   
 SPOLU s DPH   

 
 

2. V kúpnej cene uvedenej v bode 1 tohto článku je zahrnutá cena nákupu, dodávky, montáže a transportu 
predmetu kúpy podľa tejto zmluvy do miesta dodania predmetu kúpy ako aj všetky ostatné náklady potrebné 
pre riadne splnenie tejto zmluvy (napr. náklady na zabalenie predmetu kúpy pri doprave a pod.). 

 
 
 

čl. III 
Platobné podmienky 

 
1.  Kúpnu cenu uvedenú v článku II. bod 1. tejto zmluvy uhradí kupujúci na základe faktúry vystavenej 

predávajúcim. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej 
republiky. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru kupujúcemu po riadnom dodaní predmetu kúpy a po 
podpise protokolu, bližšie špecifikovanom v čl. IV ods. 4 tejto zmluvy, obidvoma zmluvnými stranami. 

2.  Splatnosť faktúry  je 60 dní odo dňa jej doručenia faktúry kupujúcemu a akceptovaní podporných dokumetov 
podľa čl. IV.ods. 4 tejto zmluvy na základe skutočne dodaných tovarov predávajúcim. Úhrada za plnenie 
predmetu zákazky kupujúcim bude uhrádzaná formou bezhotovostného platobného styku, kupujúci neposkytuje 
zálohovú platbu. 

3.   Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude 
obsahovať predpísané náležitosti podľa zákona, alebo nebude obsahovať ako prílohu protokol podľa čl. IV 
ods. 4 tejto zmluvy,kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 
kupujúcemu. Prílohou každej faktúry musí byť vždy aj protokol podľa čl. IV ods. 4 tejto zmluvy. 

4.  V prípade, ak riadiaci orgán Ministerstvo hospodárstva SR ako poskytovateľ nenávratného finančného 
príspevku čísla zmluvy KaHR-111SP-1201/0707/105, ktorá je zverejnená v centrálnom registri zmlúv, pre 
kupujúceho ako príjemcu, konštatuje neoprávnené výdavky zapríčinené preukázateľne dodávkou tovaru 
v rozpore podľa zadania predmetu zákazky v čl.II. a ustanovení tejto zmluvy na strane predávajúceho, 
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kupujúci je oprávnený požiadať predávajúceho o vrátenie sumy týchto neoprávnených výdavkov, predávajúci 
je povinný takto preukázanú škodu vrátiť kupujúcemu v lehote do 60 dní odo dňa vyzvania. 

5.   Platobná povinnosť kupujúceho sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná 
príslušná platba na účet predávajúceho.  

 
 

čl. IV 
Čas plnenia a spôsob prevzatia predmetu kúpy 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje: 

1.1 dodať kupujúcemu predmet kúpy vymedzený v čl. I tejto zmluvy v termíne pod ľa kritériá „ lehota 
dodania predmetu zákazky vyjadrená v týžd ňoch “  .........týždňov (doplní úspešný uchádzač) od  
doručenia objednávky ponadobudnutí účinnosti tejto kúpnej zmluvy, avšak najneskôr  v období uplnutia 
posledného dňa 12 mesiaca po nadobudnutí účinnosti tejto kúpnej zmluvy. 
1.2 Predávajúci sa zaväzuje uviesť do funkčnej prevádzky predmet kúpy vymedzený v čl. I tejto zmluvy 
v termíne najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 1.1 tohto článku. 

2.  Predmet kúpy prevezme kupujúci v mieste dodania na základe dodacieho listu podpísaného zodpovednou 
osobou kupujúceho. 

3.   Pri odovzdaní predmetu kúpy je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sa na predmet 
kúpy vzťahujú, a to najmä tieto doklady: 
a) návody na obsluhu, údržbu a montáž, 
b) osvedčenie o akosti a kompletnosti, 
c) záručné a servisné knihy, 
d) odovzdávajúci protokol s dodaním predmetu zmluvy do areálu kupujúceho 
e) doklady podľa platných právnych noriem platných v SR a slovenských technických noriem  

4.   Kupujúci nie je povinný predmet kúpy prevziať, ak má tento akékoľvek vady. O prevzatí predmetu kúpy spíšu 
strany protokol, ktorý bude obsahovať aj súpis prípadných zistených vád, ktoré nebránia v užívaní predmetu 
kúpy, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie kupujúceho, že predmet kúpy odovzdáva 
a prehlásenie kupujúceho, že predmet kúpy preberá. Tento protokol bude tvoriť prílohu k faktúre. V prípade, 
ak by predmet kúpy mal vady, ktoré bránia v riadnom užívaní predmetu kúpy, nie je kupujúci povinný prevziať 
predmet kúpy. 

5.   Dňom odovzdania premetu kúpy prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy. 
 

čl. V 
Miesto dodania predmetu kúpy  

 
1. Miestom dodania predmetu kúpy je  Oravská Poruba 353, prevádzkareň Zlievarne Zábrež, a.s.v  Dodanie 

podľa DDP – INCOTERMS 2010.  
 

 
 
 
 
 

čl. VI 
Záručná doba  

 
1.  Predávajúci zodpovedá za to, že predmet kúpy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve. 
2.   Záručná doba na predmet kúpy je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania predmetu kúpy 

kupujúcemu. 
3.  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania kupujúcemu. Za vady, ktoré 

sa prejavili po odovzdaní predmetu kúpy zodpovedá predávajúci  vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinností. 

4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na predmete kúpy, kupujúci písomne upozorní predávajúceho 
na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má kupujúci právo požadovať a predávajúci 
povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.  
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5.  Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu kúpy v čo najkratšom, technicky možnom 
čase, najneskôr však do 5 pracovných dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim. Uplatnením reklamácie sa 
rozumie doručenie reklamácie predávajúcemu (stačí zaslanie e-mailu predávajúcemu na adresu uvedenú 
v čl. I tejto zmluvy, pokiaľ nebude oznámený iný mail).  

6. Kupujúci sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 5 dní od začatia ich odstraňovania, ak nedôjde 
k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis. 

 
čl. VII 

Zmluvné sankcie   
 
1.  V prípade, že predávajúci nedodá predmet kúpy v dohodnutom termíne, kupujúci má  právo na zmluvnú 

pokutu vo výške 0,5 % z ceny predmetu kúpy za každý deň omeškania. 
2.   V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, predávajúci má právo na úrok  z omeškania vo výške 

podľa nariadenia vlády č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 
3.  Ak predávajúci poruší svoju povinnosť uvedenú v čl. VI. ods. 5 tejto zmluvy a nezačne s odstraňovaním vád 

najneskôr v lehote podľa kritéria “ Lehota nástupu k odstráneniu vád po čas plynutia záru čnej doby 
vyjadrená v hodinách “ a to do  ......... hodín  (doplní  úspešný úchádzač) od uplatnenia reklamácie 
kupujúcim, je povinný kupujúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý aj začatý deň 
omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody 

4.   Kupujúci má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň oneskorenia odstránenia vád, t.j. ak 
reklamované vady predávajúci neodstráni v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6. tejto zmluvy, resp. v inom 
dohodnutom termíne. Týmto nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody, ktorá by v dôsledku tohto 
omeškania vznikla.  

5.  V prípade, ak vada (vady) bude (ú) vykazovať také nedostatky, ktoré nebude možné odstrániť ani do 60 dni 
od  uplatnenia reklamácie kupujúcim a spôsobí sa nimi nefukčnosť  dodanej technologickej linky, alebo 
nebudú vykazovať deklarované parametre,   je kupujúci oprávnený od tejto  zmluvy odstúpiť a požadovať 
vrátenie celej kúpnej  sumy, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak. 

6   Okrem uhradenia úroku z omeškania resp. pokuty a poskytnutia zliav má predávajúci i kupujúci právo žiadať 
náhradu škody, ktorá mu vznikla a bola spôsobená porušením, resp. zanedbaním povinností druhou stranou. 

7.  Predávajúci nie je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči kupujúcemu na tretie osoby bez písomného 
súhlasu kupujúceho.     

 
 

čl. VIII 
Osobitné ustanovenia 

 
1.   Predávajúci je povinný najneskôr v deň, kedy nadobudne účinnosť Kúpna zmluva predložiť kupujúcemu pre 

predmet kúpy opis výrobku vydaný výrobcom, podľa špecifikácie predloženej v Prílohe č.1 tejto zmluvy.  
V prípade, ak predávajúci túto svoju povinnosť nesplní, má kupujúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z 
tej ceny bez DPH viažúcej sa k tej časti predmetu zákazky uvedenej v čl. II bod 1, pre  ktorú nebude 
požadovaný doklad predložený. Predávajúci s výškou zmluvnej pokuty súhlasí a nepovažuje ju za 
neprimerane vysokú. Popri nároku na zmluvnú pokutu má predávajúci nárok aj na náhradu škody v plnej 
výške, ktorá mu týmto vznikla a tiež má právo odstúpiť od tejto zmluvy ak technologický celok nebude 
funkčný a/alebo nebude dosahovať deklarované a požadované parametre.. 

2.  Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a to oprávnenými osobami (či už kupujúceho alebo inými 
osobami určenými kupujúcim a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

3.   Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany 
predávajúceho. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak predávajúci: 

a) bude meškať s termínom plnenia podľa článku IV. bod 1 tejto zmluvy o viac ako 40 dní  alebo inak 
prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,  

b) bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho prevedie všetky alebo niektoré práva a záväzky 
vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu, 

c)   nedodrží kúpnu cenu dohodnutú v tejto zmluve, 
d)    bude meškať so začatím odstraňovania vád predmetu zmluvy, resp. bude meškať s odstránením 

reklamovaných vád o viac ako 30 dní oproti termínom uvedeným v čl. VI ods. 5, resp. 6 tejto zmluvy, 



 

              Kód projektu ITMS: 25110120707  
 

Súťažné podklady podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov   „Nákup novej oba ľovacej linky“  

 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________……………___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Súťažné podklady  33 

e)   predmet kúpy nebude dodaný v súlade s článkom I. tejto zmluvy. 
4.  V prípade, že na strane predávajúceho bude účastníkom tejto zmluvy dva alebo viac subjektov (členov 

skupiny), každý z nich je oprávnený a povinný z jednotlivých ustanovení tejto zmluvy plniť túto zmluvu  
spoločne a nerozdielne. 

 
čl. IX 

Doru čovanie 
1.  Písomnosť doručovaná podľa tejto zmluvy sa považuje za doručenú účastníkovi tejto zmluvy aj v prípade ak 

písomnosť zasielaná účastníkovi tejto zmluvy na poslednú známu adresu sa vráti s tým, že adresát nie je 
známy, a to dňom vrátenia zásielky účastníkovi tejto zmluvy, ktorý ju odoslal, a to aj vtedy ak sa dotknutý 
účastník o doručovaní písomnosti nedozvie, alebo si ju účastník tejto zmluvy neprevezme, a to dňom 
vrátenia zásielky účastníkovi zmluvy, ktorý ju odoslal, alebo ju účastník tejto zmluvy odoprel prijať, a to dňom 
tohto odopretia. 

 
 

Čl. X 
Záverečné ustanovenia 

1.  Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých kupujúci obdrží dve vyhotovenie  a predávajúci dve 
vyhotovenia. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Táto zmluva sa uzatvára na 
dobu určitú. Zmluva s kupujúcim  nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, 
že existuje platná a účinná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným 
poskytovateľom pomoci a v ktorého zastúpení koná Ministerstvo Hospodárstva a príjemcom pomoci, ktorým 
je Zlievareň Zábrež, a.s. a dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 

3. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 
a) Zlievareň Zábrež, a.s. zverejní na centrálnom registri zmlúv, alebo 
b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 30 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník 
zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku. 

4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a ods. 1 
Občianskeho zákonníka). 

5.  O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Zlievareň Zábrež, a.s. vydá 
účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.  

6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

7.  Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného  zákonníka v platnom 
znení. 

8.   Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, prehlasujú, že zmluva nebola uzavretá 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú 
a zrozumiteľnú vôľu, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že na riešenie sporov z tejto zmluvy alebo z nároku na náhradu škody, bude 
príslušným súdom súd v Slovenskej republike. 

10.   Zmluvné strany sa dohodli, že na právne vzťahy upravené touto zmluvou vylučujú aplikáciu ustanovení 
Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru č. 160/1991 Zb. 

 
 
 
V Oravskej Porube, dňa ..........................   V ......................., dňa ...................... 
 
 
 
Kupujúci:       Predávajúci: 
 
.......................................................   ....................................................... 
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Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy  - Technická špecifikácia 
Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy  -  Výkaz – výmer (samostatný súbor) 
Upozornenie žiadame opísať technickú špecifikáciu požadovaných výrobkov a podpísať  oprávnenou osobou 
(oprávnenými osobami) uchádzača, podľa pokynov uvedených v časti III bod 11 týchto súťažných podkladov 
 
 
 
 
 
 
V Oravskej Porube, dňa ..........................   V ......................., dňa ...................... 
 
Kupujúci:       Predávajúci: 
 
.......................................................   ....................................................... 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č.2  
Predmet zákazky„Nákup novej oba ľovacej linky “  

 
 
 

C.1  ELEKTRONICKÁ AUKCIA  

 
1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ELEKTRONICKEJ AUKCII 
 

1.1. Nakoľko elektronická aukcia je elektronické zariadenie certifikované podľa § 116 zákona o verejnom 
obstarávaní, verejný obstarávateľ si vyhraduje vo výzve na predkladanie ponúk do elekrotonickej aukcie, 
upraviť, doplniť a/alebo zmeniť technické požiadavky, prípadne ďalšie údaje, podľa konkrétneho 
prevádzkovateľa certifikovaného zariadenia - certifikovanej osoby, ktoré elektronickú aukciu uskutoční. 
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1.2. Elektronická aukcia - je podľa § 43 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia certifikované podľa § 116 zákona o verejnom 
obstarávaná na predkladanie nových cien upravených smerom nadol  po úvodnom úplnom vyhodnotení 
ponúk. Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) nie je samostatný postup, ale súčasťou postupu 
zadávania zákazky, konkrétne vyhodnotenia ponúk automatizovaným spôsobom. 

 
1.3. Účel elektronickej aukcie  - účelom elektronickej aukcie (EA) je zostaviť poradie ponúk 

automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. 
 
 
2. PRAVIDLÁ PRIEBEHU ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

 
Podmienky elektronickej aukcie 
1. Verejný obstarávateľ po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk, ktoré: 
a) splnili podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní a 
b) splnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, 
zostaví poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením prostredníctvom elektronickej aukcie. 
2. Elektronická aukcia bude realizovaná prostredníctvom on-line systému.  
3. Elektronická aukcia bude realizovaná v súlade s § 43 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní nie skôr ako 
dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii. 
4. Verejný obstarávateľ bude pre celý predmet zákazky jednu e-aukciu. E-aukcie budú jednoetapové, 
otvoreného typu, ktorých východiskom budú ceny- cena za predmet zákazky v EUR bez DPH . 
5. Každý uchádzač, ktorého komisia odporučí verejnému obstarávateľovi vyzvať na účasť v eaukcii 
prostredníctvom on-line systému, obdrží elektronickými prostriedkami výzvu na účasť, kde budú uvedené 
informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia uchádzača (prístupový kód/kľúč), dátumu a času začatia a 
spôsobu ukončenia aukcie prostredníctvom online systému. 
6.Základom pre prácu s on-line systémom je bežný počítač pripojený k Internetu s prehliadačom MS Internet 
Explorer 6.x a vyšším, resp. Mozilla Firefox 2.0 a vyšším. Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, 
nie však garantovaná. Potrebné je tiež mať zapnuté tzv. Cookies. 
7. Aukcie prostredníctvom on-line systému budú prebiehať v jednej etape a v dvoch kolách – medzikole a 
súťažnom kole. V medzikole bude uchádzačom sprístupnený on-line systém, kde si skontrolujú správnosť 
vstupnej ponuky z predloženej ponuky do verejného obstarávania, ktorú za uchádzačov zadá verejný 
obstarávateľ. Každý uchádzač v medzikole vidí iba svoju ponuku. V súťažnom kole - verejný obstarávateľ 
neustanoví presný čas ukončenia súťažného kola, súťažné kolo bude ukončené vtedy, keď verejný 
obstarávateľ nedostane žiadne ďalšie nové ceny spĺňajúce požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov. 
Minimálny čas trvania súťažného kola prostredníctvom on-line systému je 30 min od jeho spustenia, počas 
ktorého majú jednotliví uchádzači - účastníci e-aukcie možnosť upravovať cenu smerom nadol, avšak koniec 
súťažného kola sa môže predĺžiť v prípade opakovaného znižovania ceny v posledných dvoch minútach 
trvania súťažného kola vždy o ďalšie dve minúty, pričom minimálna hodnota o ktorú je možné znížiť ceny v 
ľubovoľnom počte krokov smerom nadol je o  200 EUR bez DPH  oproti aktuálnej svojej cene danej položky. 
8. Po ukončení aukcie nie je uchádzačom v e-aukcii umožnené predkladať nové návrhy ponúk. 
9. Po ukončení e-aukcie prostredníctvom on-line systému verejný obstarávateľ označí uchádzača,ktorý 
predloží v aukcii prostredníctvom on-line systému cenovo najvýhodnejšiu ponuku. Systém on line pošle 
každému uchádzačovi e-aukcie e-mailovú správu s informáciou o ukončení e-aukcie a e-mailovú správu s 
odkazom na linku domovskej stránky e-aukcie s výsledkami e-aukcie. 
. 
 
 
Zrušenie e-aukcie 
Verejný obstarávateľ môže po odoslaní výziev zrušiť e-aukciu postupom v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní. V takomto prípade je všetkým uchádzačom zaradeným do e-aukcie zaslaná správa o zrušení e-
aukcie. 
 
1. Použitie elektronickej aukcie (ďalej len EA)  
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1.1 Predmetom EA je úprava cien smerom nadol, definovaných v časti A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE 
PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA týchto súťažných podkladov. 

      Predmetom elektronickej aukcie bude najnižšia cena za predmet zákazky v EUR bez DPH  
 
1.2 Uchádzači, budú výzvou na účasť v EA vyzvaní na predloženie nových cien smerom nadol. 
  
2. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky 

účasti vo verejnom obstarávaní a požiadavky na predmet zákazky určené verejným obstarávateľom na 
účasť v EA. 

 
2.1 Pre účely komunikácie v EA uchádzač uvedie v ponuke e-mailovú adresu, prostredníctvom ktorej bude  

komunikovať s verejným obstarávateľom. 
 
2.2 Vo výzve na účasť v EA zašle verejný obstarávateľ uchádzačom: 

- všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému 
elektronickému zariadeniu,  

- informácie týkajúce sa dátumu a času začatia a ukončenia úvodného kola EA a dátum a čas 
začatia a ukončenia ostrého kola EA (súťažného kola) a spôsob ukončenia EA, 

- Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových 
cien je uvedený už v časti A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH 
UPLATNENIA týchto súťažných podkladov. 

 
3. Počas elektronickej aukcie bude môcť uchádzač meniť nové hodnoty smerom nadol.  
 
4. Výklad pojmov 
Pre účely použitia EA sú zakladené pojmy definované takto: 
 
4.1 Minimálny krok – je minimálna hodnota, o ktorú musí uchádzač jednorázovo zmeniť kritérium, aby bola 
jeho ponuka akceptovaná. 
4.2 Maximálny krok – je maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť kritérium, 
aby bola jeho ponuka akceptovaná. 
4.3 Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových kritérií. 
4.4 Predĺženie – časový úsek, na ktorý sa elektronická aukcia predĺži pri zmene poradia na prvom mieste 
v elektronickej aukcii. 
 4.5 Počet predĺžení – maximálny počet predlžení, ktoré sú povolené v priebehu elektronickej aukcie.  
 4.6 Protokoly e-aukcie - Celý priebeh e- aukcie, od odoslania výzvy na účasť až po ukončenie, je 
zaprotokolovaný do histórie. Všetky prevádzané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po 
ukončení e-aukcie je ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokolu o účasti. Vyhodnotenie e-aukcie - 
ponuky uchádzačov, zadané do elektronickej aukcie budú vyhodnocované  podľa kritérií na hodnotenia  
uvedených v súťažných podkladoch verejného  obstarávania.      
 4.7  Riešenia nepredvídateľných situácií počas e-aukcie. 
 V prípade akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, konektivity k internetu, 
alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní účastníka v aukcii) účastník kontaktuje 
administrátora, ktorý rozhodne o ďalšom postupe a tento oznámi všetkým účastníkom. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

              Kód projektu ITMS: 25110120707  
 

Súťažné podklady podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov   „Nákup novej oba ľovacej linky“  

 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________……………___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Súťažné podklady  37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č.3 

Všeobecné informácie o uchádza čovi 

(žiadame vypísa ť a priloži ť k ponuke, elektronický kontakt je záväzný pre elek tronickú aukciu) 
 
PREDMET ZÁKAZKY: „HASI ČSKÁ ZBROJNICA TRSTENÁ“ 

 

Obchodné meno alebo názov uchádzača 
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača 

 

  

Názov skupiny dodávateľov 
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, 
ktorá predkladá ponuku 

 

  

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača 

 

  

IČO  
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Právna forma  
  

Zápis uchádzača v Obchodnom registri 
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je 
uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa 
spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo 
evidencie 

 

  

Štát 
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač 
založený 

 

  

Zoznam osôb oprávnených  
konať v mene uchádzača 

meno a priezvisko štátna príslušnosť 

  

  

  

Kontaktné údaje uchádzača 
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej súťaže 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  
Telefón (uviesť k operatívnemu kontaktu počas 
preiebehu elektronickej aukcii)  

 

  
E-mail (k elektronickej aukcii)  

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

 meno a podpis štatutárneho orgánu 
                                alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača 



Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Zlievareň Zábrež, a.s. zavedením novej obaľovacej linky 

 

                                           

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Európskej 

únie v rámci Operačného programu Konkurenciechopnosť a hospodársky rast 

 

Názov a sídlo prijímateľa:  Zlievareň Zábrež, a.s. 

027 54 Oravská Poruba 353, 

Operačný program:   Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast 

Miesto realizácie projektu:  Oravská Poruba 353 

Začiatok realizácie:   Október 2014 

Ukončenie realizácie:  Február 2015 

Výška poskytnutého príspevku: 193 586, 74 EUR 

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Zlievareň 

Zábrež, a.s. zavedením novej obaľovacej linky 

Stručný opis projektu:   

Cieľom tohto projektu je zaistiť modernizáciu výroby v obaľovni. Modernizácia tohto procesu 

v zlievarni presného liatia je nutná pre zvýšenie výkonu tejto časti prevádzky, ktorá je zároveň  

podmieňujúcim výrobným uzlom pre zvýšenie kapacity celej zlievarne. 

Modernizáciou tohto pracoviska by sa dosiahla zvýšená kvalita výroby, kde by nevznikali 

chyby zapríčinené ľudským faktorom, zabezpečila by sa vyššia konkurencieschopnosť, 

dosiahla by sa vyššia efektivita práce a zároveň v podstatnej miere odstráni náročnosť 

fyzickej práce. 

 

 



Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Zlievareň Zábrež, a.s. zavedením novej obaľovacej linky 

 

Hlavným cieľom predkladaného projektu spoločnosti Zlievareň Zábrež, a.s.  bolo: 

„Zefektívnenie a modernizácia výrobného procesu a  tým dosiahnutie zvýšenia 

konkurencieschopnosti spol. Zlievareň Zábrež, a.s.“. 

Špecifické ciele (výsledky projektu):  

 

1)  „Obstaranie inovatívnej, vyspelej technológie, ktorá umožní zvýšiť výrobné kapacity 

podniku“  

2) „Vytvorenie 2 nových pracovných miest pre potreby rozšírenia výrobného procesu“        

        

Odkaz na riadiaci orgán a operačný program:  

http://www.siea.sk/ 

http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007---2013-6117/127802s 

http://www.economy.gov.sk/aktualne-vyzvy-6396/128081s 

 

Fotografia č. 1 – Pred osadením obaľovacej linky 

 

Fotografia č. 2 – Po osadení obaľovacej linky 

 

http://www.siea.sk/
http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007---2013-6117/127802s
http://www.economy.gov.sk/aktualne-vyzvy-6396/128081s


i

KUPNA Z IVLUVA
uzavreta podl 'a S 269 ods.2 zakona d. 513/1991 Zb. Obchodneho zdkonnika v zneni neskor6ich oredoisov
a podl 'a z6kona t.2512006 Z. z. o verejnom obstardvani aozmene adoplneni niektorich zakonov vzneni
neskor6ich predpisov v zmysle S 15 ods. 1 zak. d. 52A12008 Z. z. o pomoci a podpore posklovanej z fondov
Eudpskeho spolodenstva v zneni neskodich predpisov av zmysle S 20 ods.2 zekona a. S23|2OO4 Z. z. o
rozpodtoqTch p€vidlech verejnej spr6vy a o zmene a doplneni niektorich zakonov medzi timjto zmluvnimi
stranamil

l .  KupujUci: Zlieverei Zebrcz, a.s,

Sidlo: 027 54 Oravsk6 Poruba 353,
Zasluoeni: Ing. Daniel Skerda. p.edseda p'edstavenstva
ICO: 36 389 455
Oznadenie regist|a: Obchodni register Okresn6ho sldu Zilina
Cislo zipisu: oddiel :Sa.Vlozka disto : 10229/L
E-mail na dorudovanie pisomnosti: ekonon@zlievare n.sk

2. PrediivajIci:
Sidlol
Zast!peni:

Bankov6 spojenie:
6islo 0atu:
r00:
Dr0:
Oznaaenie regisha:
Cislo zapisu:

(dalej len:,,KupujLlci")

I\,,IBM - GROUP
Hviezdoslavovo n6mestie 21 3

Ing. Vladimir Pavelka - p.edseda predstavenstva
Ing. Jan Hitka - podpredseda predstavenstva

sK82 3100 0000 0043 2006 8109
36 740 519

2022337548
Obchodni register Okresn6ho stdu Zilina
Sa, vlo:ka dislo: 10582/L

E-mail na doru60vanie pisornnosti: novakova.alena@mbmgroup.sk
(V pripade (ttasti skupiny uviest tdaje uvedend v tanto bode pre kaZd'ho etena skupiny samostatne)

(dalej len: "Preddvajici")

2,

1 .

6 .

pr"a#it -ruu,
Predmetom tejto krlpnej ztrluvy je zevezok predevalrlceho v donodnutom tefmine a mieste dodat a odovzdat
kurupujic€mu now tovar Specifikovani pfe ,,Nekup novej obafovacej linky,, ktoni je btiz6je Specifikovani
v Prilohe d 1 tejto zmluvy (dalej len: 'pfedmet kip/) a previest' na kupujtceho vtastnicke prevo k predmet;
kupy. Pfedmetom zmluvy je ndkup, dodavka, moota: obalbvacej linky podl,a vikazu vimer je p lo:eny
v samostatnej Prilohe d.1 tejto zmluvy a uvedenie novel' obal'ovacej linky do funkdnej prev6dzky.
Dodany tovar, (technol6gie) ktoni je prcdmetom zmluvy musi predevajUci nam;ntovaf do pripravendho
stavebn6ho objektu a uviest do previidzky tak, aby vykazoval pri prevadzke minimalne podas zilrudnei dobv
technick6 paramehe deklarovan6 v predmete zmluvy

Predmetom z6kazkyje dodanie dodevok nov6ho technick6ho vybavenia, virobkov a materielov pre vybavenie
lovej obafovacej linky, pozadovanych pfe projekt 

"Zvisenie konkurencieschopnosti spotodnosti 2lievarei
Zebrcz, a.s. zavedenim novej obafovacej linky K6d projektu v tT[,,tS 25110120707. s miestom reatizdcie
O€vska Pofuba 353, ktor6 spiiaji vietky legislativne podmienky pre virobky vseobecne.
Preddvajtci preddva kupuj0cemu za podmienok uvedenich v tejto zmluve do viludneho vlastnictva pfedmet
krjpy uveden6 v Prilohe d.1 tejto zmluvy. PredAvajlci zodpovedii, ie dodane tovary spiiaj( poZiadavky @dt,aplatnych prevnych nodem platnlich v SR a slovenskich technickich norjem vdase ich dod6vky, majd splnen6 vsetky
legislativne podmienky pfe tovary a qhobky. preddvajLtci zodpovede za b, Ze doda;ka tovarov soiriairl
akiuSlne. hodnoty a vykazujI vlastoosti podfa po:iadaviek kupujiceho v sUlade s poziadavkami vypty;vajnce
z vlisledku verejn6ho obsra.evania.
Podrobni technicki opis predmetu zmluvy s uvedenim identifikadnich !dajov predmetu zmluvy a presnich
technickich Specifikeciije obsahom Pdlohy d. 1 tejto zmluvy.
Kupuj0ci sa zav5zuje predmet kipy uvedenli v bode 2 tohto djdnku prevziat'a zaplati{ zari dohodnufi kipnu
cenu.

Predavaj0ci sa zavazuje dodat pfedmet kUpy v silade s predlozenou sUt,a:nou ponukou z elektronickei aukcii
vo verejnom obslardvani a v s:lade so sufazr)i.ni podk admr vo verejnej sula2i na prcdmet zakaz<y ..,,irlekup

3 .

4.

5 .



novejobafovacej| inky..-dod6vkatovarov., 'ktor61earchiv@
2014 Zlievareri. Tieto dokumenty (tzn. s[tazn6 podktady a ponuka) s[ obom zmtuvnim shan6m zneme, boli

7.

6t. It
KoDna cena

1 . Ki-pna cena za predmet ktjpy podl'a tejto zmluvy je stanoven6 dollodou zmluvnych skan v zmysle Zkona d.
18/'1996 Z. z. o cendch v zneni neskoriich predpisov a vyhldsky MF SR6.8711996Z.2., ktoro; sa vykoneva
zikon NR SR d.18/1996 Z. z. o cen5ch v zneni neskorsich predpisov a predstavuje
Cena za tovar spolu podl'a dl. l. bod f. iejto zmluvy na predmet zdkazky 387 j73:49@oplni uchidzae)

(Tert kulziyou I tabulke doplni uchad.di podta prcdtoienej ponub cetiho prcdnetu zdkartq bez DpH)

zmluvnim stEn6m navz6jom odovzdan6 a obe zmluvn6 strany ich povazuj[ za sucast tejto zmluvy.
Preddvajici berie na vedomie, ie ptedmet zekazky bude financovani z iinandnych prostriedkoi verejn6ho
obsta.evatefa a z prostriedkov z Eur6pskeho fondu regionelneho rczvoja v Amci Operadn6ho programu
Konku rcnciescho pnos{ a hospodaFky rast 200 7-201 3, prio tn6 os 1 : Inovdcie a rast konkurencieschoDnosti.
Opatrenie '1.1: lnov6cie a technologick6 tEnsfery, podopatrcnie 1.1.1: podpora zavidzania inovecii
a technologickich transfercv, formou bezhotovostn6ho platobndho styku. Financovanie a platby sa budl
rcalizovat v zmysle zek. i.52312004 Z. z. o rozpodtovych pravidtach verejnej spr6vy av zneni zmien a
doplneni niekionich zikonov.

2. V kripnej cene uvedenej v bode 'l tohto dlanku je zahrnuid cena nakupu, doddvky, monteze a transportu
predmelu kipy podl'a lejto zmluvy do miesta dodania predmetu k py ako aj vsetky ostatn6 naktady potrebn6
pre riadne splnenie tejto zmlu\ry (napr. naklady na zabalenie predmetu krlpy pri doprave a poo.)_

N6zov tova.u (tabul'ku Lispesni uchadzaa vyptni
aZ pred podpisom zmlvv oodla Ws,eku EA)

Sfbor podfa
v,ikazu Wmer Cena za predmet zmluvy

Predmet zmluvy: Nakup novej obafovacej linky
\cena za predmet z'kazky - spolu - s(ttet ceny
vsewch polaziek v P lohe 6.1 vtkaz - vi,mel
tejto zmluvy)

Sibor

SPOLU bez DPH 387 173.49
DPH 20 Y. 77 434,70
SPOLU s DPH 464 608,19

,o*ont'rl!..*nr,
Kipnu cenu uvedeni v dldnku It. bod 1. iejto zmluvy uhradi kupujtci na zaklade faktiry vystavenej
predavajicim. Faktira must obsahovat vsetky udaje, ktor6 vyzaduje ptatna prilvna iiprava Siovenskej
republiky- Predevajfcije opravnen]i vystavjf faktUru kupujUcemu po adnom dodani predmetu klpy apo
liodpise protokolu, blizsie Specifikovanom v il. lV ods. 4 tejto zmluvy, obidvoma zmluvn:imi stranami.
splatnost faktrlry ie 60 dni odo dia jej dorudenie faktdry kupuj0cemu a akceptovani podpornich dokumetov
podla dl. lv.ods. 4 tejto zmtuvy .a z6klade skutodne dodanich tovarov p;ed6vajicim. 0hrada za plnenie
predmetu Zkally kupuj(cim bude uhradzanA formou bezhotovostn6ho platobn6ho stt4(, kupuj0ci neposk)tuje
zilohov0 platbu.
Udaje na faktlre musia byt' v silade s Udajmi uvedenlimi v uzatvorenej zmluve. V pripade, ie faktira nebude
obsahovaf predpisan6 nalezitosti podl'a zakona, alebo nebude obsahovat'ako pfilohu protokol Dodl'a dl. lv
ods. 4 tejto. zm luvy,ku puj0ci je oprdvnenli vr6tit ju pred6vajucemu na doptnenie. V takorn pripade sa preruBi
plynutie lehoty splatnosti a novd lehota spratnosti zadne prynif driom dorudenia opravenej ?aktrlry
kupujricemu. P lohou ka:dej faktlry musi byt' vzdy aj protokot podta al. lV ods. 4 tejto zmtuvy.
V_pripade, ak riadiaci org6n N,,tinisterstvo hospod6rstva SR ako poskytovatel, ;endvratn6ho finan6n6ho
prispevku disla zmlu\ry KaHR-11 1SP- 1 2O1lO7O7liOS, ktore je zverejnen6 vcenuelnom registri zmldv, pre
kupujtceho ako prijemcu, konstatuje neoprSvnen6 wdavky zapridanen6 preukdzatefne doddvkou tovaru
v rozpore podla zadania predmetu zekazky v al.ll- a ustanoveni tejto zmluvy na strane predavajiceho,
kupujtlcije opravneny poziadat predjvajLtceho o vrdtenie sumy b;chto neoprevn;niCh vidavkov, pred'rivajr_ici
je pov;nny takto preukazanu Skodu vretif kuoujucemu v tehote do 60 dni odo oia vtzvania.
Platobna povinnosf kupuj[ceho sa povazuje za sprnenlr v dei, ked bude zjeho b;nkov6ho ldtu poukazane
pfrsrusna pratDa na ucet oredavaiUceho.

2.

1 .

4.

5 .



EI. IV
eas plnenia a spasob prevzatia predtuelu kipy

L Predavajoci sa zavazuje:
'1.'l dodaf kupujucemu predmet kipy vymedzeny v di. I tejto zmluvy vtermine podl'a krit6ri6 ,, lehota
dodania predmetu zakazky vyiadrena v t)iZdioch" 18 tyzdiov od dofudenia objednevky ponadobudnuti
ldinnosti tejto kUpnej zmluvy, avsak najnesk6r v obdobi uplnutia posledn6ho dia 12 mesiaca po
nadobudnuti idinnosti tejto kipnej zmluvy.
1.2 Predavaj0ci sa zavazuje uviest do funkcnej prevadzky predmet kipy vymedzenli v dl. I iejio zmluvy
v termine najnesk6f do 30 dni od uplynutia lehoty podla bodu 1.1 tohlo al6nku.

2. Predmet klpy prevezme kupujlci v mieste dodania na z6klade dodacieho listu podpisan6ho zodpovednou
osobou kupujrceho.

3. Pri odovzdani predmetu k0py je predevajUci povinny odovzdat' kupuj0cemu doklady, ktore sa na predmet
kUpy vzfahujU, a to najme teb doklady:
a) nevody na obsluhu, idr:bu a montiiz,
b) osveddenie o akostia kompletnosti,
c) zerudn6 a servisn6 knihy,
d) odovzdavaj0ci protokols dodanim predmetu zmluly do areSlu kupujiceho
e) doklady podl'a pLatnych pdvnych norlem platni'ch v SR a slovensk]?ch technickich noriem

4. Kupujrci nieje povinny predmet k0py pfevziat, ak ma tento akekolvek vady. O pfevzaii predmetu kipy spisu
strany protokol, ktory'bude obsahovaf aj stpis pfipadnych zisten)tch vitd, ktofd nebranja v uzivani predmetu
kipy, dohodu o opatreniach na ich odstrenenie, prehldsenie kupujiceho, Ze predmet kUpy odovzd6va
a pfehlasenie kupuj0ceho, Ze predmet kipy pfeber6. Tento protokol bude tvorif prilohu k faktire. V pripade,
ak by predmet klipy mal vady, ktor6 br6nia v riadnom uZivani predmetu klpy, nie je kupujUci povinny prevziat
p-edmet (upy.

5. Diom odovzdania premelu kupy prechadza na kupujuceho vlastnicke pr6vo k predmetu kllpy.

eLv
Miesto dodania predmetu kipy

1. Miestom dodania predmetu krlpy je Oravska Poruba 353, prevadzkarei Zlievane Zebtez, a.s.v Dodanie
podla DDP - INCOTERMS 2010.

EL VI
ZeruEna doba

Predevajici zodpovede za b, Ze predmet kipy bude mat' po6as zerudnej doby vlastnosti dohodnute v zmluve.
Z6rudn6 doba na predmet k0pyje 36 mesiacov a zadina plyn[f odo dia adneho odovzdania predmetu k0py
kupujtcemu.

3. Pred6vajLlci zodpoveda za vady, ktor6 m6 predmet kilpy v dase jeho odovzdania kupujioemu. Za vady, ktore
sa prejavili po odovzdani predmetu k0py zodpoved6 predavajici vtedy, ak boli sp6soben6 porusenim jeho
oovinnosti.

4. V pripade, :e podas zdrlranej doby sa zistivada na predmete kipy, kupuj0ci pisomne upozorni predavajUceho
na tento jav. Zmluvn6 skany sa dohodli, Ze podas z6fu6nej doby me kupujLici p|6vo poiadovat'a pfeddvajLlci
povinnost bezplatne odst|.|nil' zisten6 a reklamovan6 vady.

5. Predevajici sa zavazule zaeat s odstrariovanim v6d predmetu klpy v do najkratsom, technicky moznom
6ase, najneskor vsak do 5 pracovnich dni od uplatnenia reklamiicie kupujicim Udlatnenim reklamace sa
rozum e dorudenie reklamdcie pred6vajtcemu (stadi zaslanje e-ma lu preddvajicemu na adresu uvedenLi
v al. I  tejto zrn uvy, pokial 'nebude ozriameny in: i  mai).

6. Kupujlci sa zavezuie odstrdnit' reklamovane vady do 5 dnl od za6atia ich odstraiovania, ak ned6jde
k pisom|lej dohode o nom termine a ku ktorej sa zhotovi obojstfanne potvrdenli zdFis.

61. VII
Zmluvn6 sankcie

'1. V pripade, Ze pfedavajtc nedod6 predmet kupy v dohodnutom termlne, kupljici me prdvo na zmluvnu
pokutu vo viske 0,5 o/o z ceny predmetu kipy za kazdi dei omeskania.

2. V pripade omeskania kupujtceho s thradou fakt0ry, prediivajici ma pdvo na Llrok z omeskania vo viske
podla nariadenia vl6dy d.2112013 2.2., ktonim sa vykonevaj! niektof6 ustanovenia Obchodn6ho zdkonnika.

1 .
2.
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Ak predavajici porusi svoju povinnosf uveden[ v dl. Vl. ods. 5 tejto zmluvy a nezadne s odstratiovanim vdd
najnesk6r v lehote podl'a krit6fia " Lehota nastupu k odstreneniu v6d poEas plynutia z5ru6nej doby
vyjadrena v hodinach" ato do 48 hodin od uplatnenia reklamacie kupujicim, je povinni kupujtcemu
zaplatit' zrn luvn I pokutu vo v'iske 500,- EUR za kaidi aj zadati deti omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nie je dotknuti nerok kupujlceho na n6hradu Skody
Kupujuc m6 n6rok na zmluvnt pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdi dei oneskorenia odstanenia vAd, t.j. ak
reklamovan6 vady predavajici neodsir5ni v lehole uvedenej vdl. Vl. ods.6. tejto zmluvi, resp. vinom
dohodnutom termine. Timto nie je dotknuty nerok kupuj{rceho na nahradu skody, kbra by v dosledku tohto
omeSkania vznikla.
V pripade, ak vada (vady) bude (i) vykazovaf take nedostatky, ktor6 nebude mo:ne odstr6nil ani do 60 dni
od uplatnenia reklamecie kupujicim a sp6sobi sa nimi nefukdnost dodanej technologickej linky, alebo
nebud! vykazovaf deklarovane parameke, je kupujuci opr6vnenlt od tejto zrnluvy odsttpit' a po:adovaf
vrdtenle celej k[pnej sumy, pokia] sa nedohodne s pred6vajocim inak.
Okrem uhradenia Uroku z omeSkania resp. pokuty a poskytnutia zliav me predavajuci ikupujUci prdvo Ziadat'
nehradu skody, ktora mu vznikla a bola sp6sobene poru6enim, resp. zanedbanim povinnosti druhou stranou.
Prediivajici nie je oprevneni postrlpit svoje pohtadevky vodi kupujrcemu na ketie osoby bez pisomneho
sihlasu kupujiceho-

EI. VIII
Osobitn6 ustanovenia

Predavaj0cije povinni najnesk6. v deri, kedy nadobudne 0dinnost' KUpna zmluva predlozif kupujicemu pfe
predmet ktpy opis virobku vydani' virobcom, podfa Specifjkecie predlo:enej v Prilohe d.1 tejto zmluvy.
V pfipade, ak pred6vajici tUto svoju povinnost nesplni, ma kupuj[ci p|avo na zmluvn! pokutu vo vyske 5 % z
tejceny bez DPH viaT[cej sa k tej dasti predmetu z6kazky uvedenej vdl. ll bbd 1, pre ktorLj nebude
poZadovani doklad predlozeni. Preddvajtci s vyskou zmlLrvnej pokuty sthlasi a nepovazuje j! za
nep merane vysokt. Popri n5rcku na zmluvni pokutu ma predevajLici n6rok aj na nehradu Skody v plnej
viske, ktora mu timto vznikla a tiez md pravo odstlpif od tejto zmlL]vy ak technologicki ceJok nebude
funk6ny a/alebo nebude dosahovat deklarovan6 a poZadovane parametre..
Pfedevajici je povinny strpiet vtkon kontroly/auditu/overovania sUvisiaceho s plnenim tejto zmluvy

kedykolvek po6as platnosti a idinnosti tejto zmluvy a to opr6vnenirni osobamj (di uZ kupuj0ceho alebo inimi
osobarni urdenymi kupujicim a poskytn[f im vsetku potrebnU s[ainnosf.
Kupujic je opr6vneni odstipif od tejto zmuvy v pripade podstaineho pofusenia tejto zmluvy zo strany

preddvajiceho. Zmluvn6 strany povazuji za podstatn6 porusenie tejto zml!vy, najma ak predavajici:
a) blde meskat sterminom plnenia podl'a dlanku IV. bod 1 tejto zmiuvy oviac ako 40 dni alebo inak

prejavuje svoj Llmysel nepokra6ovat v plnenitejto zmluvy,
b) bez predchadzajiceho sirhlasu kupujtceho prevedie vsetky alebo niektor6 prdva a zdvazky

vyplwaj[ce z tejto zmluvy na tfetiu osobu,
c) nedodrzi kipnu cenu dohodnutu v tejto zmluve,
d) bude meskat so zadatim odshaiovania ved pfedmetu zmluvy, resp. bllde meskat's odstranenim

reklamovanich ved o vlac ako 30 dni oproti terminom uveden:frn v dJ. Vl ods. 5, fesp. 6lejto zrnluvy,
e) predmet kipy nebude dodani v stlade s 6litnkom L tejto zmluvy.

4. V pripade, Ze na strane pfedavajLlceho bude idastnikom tejto zmluvy dva alebo viac subjektov (dlenov
skupiny), kaZdi znich je opravneny a povinni z jednotl'vich ustanoveni tejto zmluvy plnit t[to zmtuvu
sooloane a nerczdielne.

eLu
Dotu6ovanie

1. Pjsomnosl'doau6ovana podl'a tejto zmluvysa pova:lje za doruaeni L:rdastnikovi tejto zmluvy aj v pripade ak
pisomnosf zasielana laastnikov tejio zmluvy na poslednLl zn6mu adfesu sa vr6ti s tim, :e adresdt n e je
zne.rry, alo dion vretenia zasielky tdastnikovi tejto zmluvy, ktoni ju odosla , a to aj vtedy ak sa dotknuti'
,dastnik o dorudovani pisomnosti nedozv e, aebo si ju tdastnik tejto zmluvy neprevezme, a to dtiom
vrdtenia z6sielky idastnikovi zmluvy ktoni ju odoslal, a ebo j! idastnik tejto zmtuvy odoprel prijat' a to diom
tohto odopretia.

ct. x
Zeveteane ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovene v Slyroch vyhotoveniach, z ktorich kupujtcjobdr:i dve vyhoiovenle a predavajtci dve
vynoloventa.

2. T6to zmluva
dobu ur6iirl.
:e existlje

nadobtda platnost' jeJ podpisania obidvomi zmluvnini stranami. Teto zmluva sa uzatvdra na
Zmluva s kupujLlcim nadobuda !dinnost'po splneni odkadacej podmienky, ktora spo6iva v tom,
platn6 a irdinne zmluva o posklnuti nenavratneho fnananeho prispevku medz prislusnim

;v^
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noskYovate
je Zlievarei' ZAbteZ, a.s- a diom nasledujicim po dnijej zverejnenia v centrelnom registrizml0v.

3. Toio zmluvu vzmysle S 5a z6kona a- 21112000 Z. z. o slobodnom oristuDe k informdci6m aozmene
a doplneni niektoqich zakonov (z6kon o slobode informacii) v Dlatnom zneni
a') Zlievateh ZebrcZ, a.s. zverejni na centrelnom registrizmlUv, alebo
b) ak zmluva nie je zvercjnen6 podl'a pism. a) tohto ods. do 30 dni odo dia jej uzatvorenia, m6ze idastnik
zmluvy podaf ndvrh na zveejnenie zmluvy v Obchodnom vestniku.

4. Teto zmluva nadobuda idinnost dtiom nasteduj0cim po dni jej zverejnenia (s odkazom na S 47a ods. 1
Obdianskeho ze konnika).

5. O_nadobudnuti 0dinnosti zmluvy sveddi pisomn6 potvrdenie o zverejneni zmluvy. Zlievafe i\ Z6brei, a.s. vydaj
idastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

6. Tito zmluvu je mozn6 menil' a dopiiat len formou pisomnych dodatkov podpisantch opr6vnenymi zastupcami
oboch zmluvnych st€n, ktor6 budU tvorit'neoddetitetnd sUead teito zmluvv.

7. Vzt'ahy touto zmluvou neupravene sa riadra prislusnlimi ustanjveniami bbchodn6ho z6konnlka v platnom
zneni.

8. Udastnici si zmluvu preditali, sjej obsahom bez vi'hrad s[hlasia, prehlasuji, Ze zmtuva nebola uzavret6
vliesni ani za n6padne nevlihodd]tch podmienok aZe zmluva obsahuje ich slobodn!, v6:nu, urditi
a zrozJmitelni v6lu. na z'lak doho ju vlastnoru6ne podpisali.

9. Zmluvn6 strany sa dohodli, 2e na riesenie sporov z tejto zmluvy alebo z n6roku na nehradu
prislusnim sLidom sld v Slovenskej repub]ike-

10. Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze na prevne vztahy upaavene touto zmluvou vyluduji aplikaciu ustanovenl
Dohovoru OSN o zmluvach o medzinArodnei kipe tovaru d. 160/1991 Zb.

Skody, bude

.- V oravskbj Porube . di" .....:.1.,.1..L!...!..

I , o

1 . i ,  v

Priloha i. 1 Kripnej zmlrlwsa,T€€fihi3'ii3plcinr.a"i"
Prifoha i. 1 Kipnej zmluvy - Vikaz - vymer (samostatni stbor)
Uoozornelie Ziadame opisaf technicki Specifikeciu pozadovanlich vyrobkov
(oprdvnenimi osobami) uchadzaaa, podl'a pokynov uvedenich v dasti llt bod 11

vL{.(gz(:dda .r'1 /t 24ry

V oravskej Porube, dria fi.:/ ;: : I v : l -L ' t ' '

"-r6,j,lo i+o stg ql

a podpisaf opr6vnenou osobou
ti'chto stfaZnltch podkladov

dia

filltil - GlOu?' as --
Hv€zdoslevovo namesue z' )
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I
Dodatok i. 1

ku kipnej zoluve zo dia 11.8.2014 uzavretej podt'a $ 269 ods.2. Zikona i. 513/1991 Zb. Obchodn6ho
zikonnika v zneni neskodich predpisov a podl'a zl[kona i. 2512006 Z. z. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorich aikonov v zneni n€skoriich predpisoy v zmlsle $15 ods. 1 zik. e,

528/2008 Z. z. o pomoci a podpore posl$'tovan€j z fondov Eur6pskeho spoloienstva v zneni n€skoriich
predpisov a v zmysle S 20 ods. 2 z{kona i, 523120014 Z. z. o rozpoitoatch a verejnfch pravidl{ch verejnej

spriivy a o zmene s doplneni nieldorjch z6konov medzi fjmito zmluvnimi stranami:

1. Kupujrici:
Sidlo
ZastIpeni
ICO
Oznadenie registra
Cislo zSpisu
E-mail adresa

2. Predivajfci
Sidlo
Zastupeni

Bankov6 spojenie
Cislo fdtu
rao
DIEO
Oznadenie registra
dislo zipisu
E-mail adresa

Zlie,r^rci Z brei,., ^.s.
027 54 Oravsk6 Poruba 353
Ing. Daoiel Skerda, predseda prcdstavenstva
36 389 455
Obchodni register Okresn6ho sirdu Zilina
oddiel: Sa, vlozka dislo: 10229,4-
ekonom@zlievaren.sk

(dhlej len,,Kupujricf ')

lfulr - cnow
Hviezdoslavovo n6mestie 2 13,
Ing. \4adimir Pavelke - predseda prcdstavenstva
Ing. Jrn Hitka - podpredseda pr€dstavenstva

sK82 3t 00 0000 0043 2006 8109
36740 st9
202233',7548
Obchodnj register Okesn6ho sridu Zilina
Sa, vlozka dislo: 10582,{-
novakova.alena@mbm goup.sk' 

6i pipade Casti shupiny wiesl daje wedeni v tomto bode pre kaiddho Clena slrupiq) samostatue)

(d'alej len ,,Predevaj !'ici").

el. r.
Uvodn6 ustanovenia

L Zmluvn6 strany uzatvorili dna 1 1.8.2014 kirpnu zmluvu uzatvorcnri podl'a $ 269 ods. 2. Zikona d.
5l3lI99I Zb. Obchodniho zakonnika v meni neskoriich zmien a doplnkov, predmetom ktorej je
,,Nrkup novej obal'ovacej linky" (dhlej len ,,mrluva).

2. lmlurnesFanysa dohodli na uzaworenitohtododafku e.l  kzmluue.

el. r.
Predmer dodalku .

Zmluvne strany sa dohodli na zmene zmluvy nasledovne:

1. V Prilohe d.t Kirpnej zn wy - Vikaz - atmer (samostatni s bor) si.po obsahovej shanke
doplnili qpov6 omadenia v poloZk{ch po} niizvom ,, Nezov Uidavku" .

//
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2. Z d|vodv r\eny z,6pisu obchodnej spolodnosti v Obchodnom registri sidinnosfou od 29.7.2014 sa
meni gtatuL{my org6n a n{zov preilivajriceho v uveden6 v zihlavi zmluvy.

Z p6vodn6ho znenia:
Pr€d6vajtci
Sidlo
Z^stipeni

Bankov6 spojenie
Cislo fdtu
rco
DIdO
Oznadenie registra
Cislo zapisu
E-mail adresa

Na nasledovn6 menie:
Predtvaj rtci
Sidlo
Zastupeni

Bankov6 spojenie
Cislo fdtr
ICO
Drco
Oznadenie registra
Cislo z{pisu
E-mail adresa

MBM _ GROI]P
Hviezdoslavovo n6mestie 21 3,
Ing. Vladimfu Psvelk| - predseda predstayenstva
Ing. Jtn Eitka - podpredseda predstavenstva

sK82 3100 0000 0043 2006 8109
36 7 40 sl9
2022337548
Obchodni register Okresn6ho sfdu Zilina
Sa, vlozka dislo: 10582/L
novakova.alena@mbmgroup.sk

MBM - GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo n6mestie 213, 029 01 Ndmestovo
Ing. Jin Hitka * predseda predstavenstva
Alena Nov6kov{ - podpredseda predstavenstva

sK82 3100 0000 0043 2006 8109
36740 519
2022337548
Obchodnli regisrer Okrsniho sidu Zilina .

: Sa, vloz,ka dislo: 10582/L
: novakova.alena@mbmgroup. sk

2.

3 .

4.

t_

il m.
ZiYer€in6 ustanoYenia

Tento dodatok d.l nadobrida platnosf a fdinnosf diom podpisu obidvoma zmlu\.nimi stranami.

Tento dodatok d,l je ryhotoven:i v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazd6 zo zmluvnjch str6n
obdrii dve ryhotovenia.

Oslam6 ustano\enia filury ostdvaji Dezmeneni.

Zmluvnd stany Fehlasujf, Ze tento dodatok d.l uzatv6raji slobodne, v6ine, urdite a zrozumitel'tre,
ie sa s jeho obsahom obozn6mili a na mak sirhlasu ho podpisuji.

voravskej porube.dia [..:ll 4Al.?.. . tl t^"stoue, lsa ...€,..( 7 :. k- !.1..

\-4
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Kupujtci

2;ievired
zJFni-1 a.r- O

027 54 urlvi{i rn.rrr3 353



Dodatokt.2
ku kripnej zmluve zo dia 11.8.2014 uzavretpj podl's S 269 ods. 2. Zikona C. 513/1991 Zb. Obchodn6ho

zikonnika v zneni neskoriich predpisov a podl'a zikona i. 2512006 Z. z o v€rejnom obstar6vani
a o zmene a dopltretri niektortch zdkonov y zDetri n€skolslch predpisov v zm)rle $15 ods. 1 zik i.

528/2008 Z. z o pomoci a podpore poskytovarej z fordov Eurdpskeho spoloienstva v zneni nekor$ich
predpisov a v zmysle $ 20 ods. 2 zdkona t. 523 n0$14 Z, z, o rozpoltovtch s yerejtrich previdllch verejdej

spr6rT s o zmene r doploenl niektorjch aikoDov medzi timiio zmluvtriDi strsnsmi:

1. Kupujrici:
Sidlo
Zasnipeny
ICO
Omaienie registra
Cislo aipisu
E.mail adresa

2. Preddvrjfci
Sidlo
Zasrlpenli

Bankovd spojenie
Cislo idtu
rco
DI.O
Oznadenie registra
Cislo znDisuCislo z{pisu -j
E-mail adresa I

ZlieYrrei Z{brer, a.s.
027 54 Omvski Poruba 353
Ing. Dsniel Skerdr, Fedseda predstavenstva
36 389 455
Obchodny register Okrcsndho sidu Zilina
oddiel: 54 vloil.a aislo: 10229lL
: ekonom@zlievaren.sk

(d'alej len..Kupujuci ' . ;

MBM GROUP, r.s.
H\ iezdoslavolo nimest ie 2I3. 029 01 Ninresto\ o
Ing. Jtin Hitka - predseda predstavensfv_a
Alena Novikovi podpredseda predstavenslva

sK82 3100 0000 0043 2006 8109
36 7,10 5 r9
202233',7 518
Obchodni register Okesn6ho sidu Zilina
54 vlozka dislo: 10582,{-
novakova.alenalltmbmgroup-sk

(y yipade iasti skupiny niest' riddje uwden[ \, tot to bode pre k.E(ldha ilena skupiny lumosLaole)

(d'alej len .,Predivaj irci").

cl. t.
Uvodn6 ustanovenia

L Zmluvne strany uzatvo.ili dia 1 1.8.2014 kipnu zmluvu uzatvorenir podl,a $ 269 ods. 2. Zikona d.
51311991 Zh. Obchodn6ho z{konnika vmeni neskorsich zmien a doplnkov, predmetom korej je
,,N{kup novej obal'ovacej linkf' (d'alej len ,,zrnluva).

2. Zmluvn6 strany sa dohodli na uzatvoreni tohto dodatku d.2 k zmluve.

el. r.
Prcdmet dodatku

l. Dod6vatel' m6 povinnosf predkladaf eLektronicku verziu (vo formdte MS Excel) podrobn€ho
rozpodtu, ako aj povinnosf predkladat' v elektronickej verz.ii rkaidti znenu tohto
podrobndho rozpodtu, ku ktorcj d6jde podas realiziicie predmetu zfitiuvy.



l .

2 .

3.

4.

cl. lu.
Ziveretn6 ustanovenia

Tento dodatok d. 2 nadobtda platnost'a Liainnosi di iom podpisu obidvoma zmluvnlimi strcnirmi.

lento dodatok d. 2je vyhotoveni y igroch qhotoveniach, z ktorych kazdli zo zmluvnjch strdn
obdrzi dve whotovenia.

Ostah6 ustanovenia zmluly ostdvaji nezmenend.

Zmluvne strany prehlasujir, Ze tento dodatok d. 2 uzatvarajt slobodne, v6rne, urdite a zrozumitelhe,
2e sa sjeho obsahom oboznimili a na znak sihlasu ho podpisujir.

V Oravskej Porube, dira '!!t.:.V1.:..*!1.t. x a^""to, ", ano ..4 l' !-1.: LQ 8-'..

ffil-6OlP'as
l|vkEdo€bvovo tr.nt6d.2l3

029 01 Mnf,covo ^
lco 36 7ao 519 s

4ieuarctt
ZABREZ a.s. @

027 54 O.avsk poruba 353
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na zdklade splnomocnenia zo diia 28.2.2008 v zneni neskorsich doplnkov a zmien
postov6 adresar :

(d alej len -.Posk) (ova I el"')

Ministerstvo hospod6rstva SR
Mierov6 I9, 827 15 Bratislava2l2
00686832
Ing. Pavol Pavlis, minister

Slovenskd inovaind & energeticki Ngentfra
Bajkalske 27, 827 99 Bratislava
00002801
20208',77 7 49
Jt Dr. Svellana Ga\orord. generalna riadi lel ' ta SIL A

Zlievirei ZAbrei., a.s.
027 54 Oravski Poruba 353, Slovenskd republika
Obchodnom registri Ok€sndho sirdu Zilina, Oddiel: Sa, VloZka dislo:
10229/L
Ing. Daniel Skerda, predseda predstavenstva
36 389 455
2020131509

G
H
E

K ZMLfTE
DODATOK i.2

O POSKY II\ UTi Nf NAVRATNEHO FTNA,\INf I{O PRiSPEVT<U

tist-o zl.tt-twv: raHR-111sp-1201/0707/10s

TATO ZMLUVA je uzavrete v zmysle $ 269 ods. 2 zakona d. 513/1991 Zb. Obchodnli z6konnik
vmeni neskorsich predpisov, v zmysle 915 ods. 1zik. d. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poslqtovanej z fondov Eur6pskeho spolodenstva v zneni neskorsich predpisov a v zmysle $ 20 ods. 2
z6kor,a L. 523D004 Z. z. o rozpodto!.ich pravidl6ch verejnej spr6ry a o zmene a doplneni niektorich
z6konov medzi:

Poskytovatel'om

sidlo
tco
konajrici

v zastupeni'
nllzov
sidlo
rao
DIE
konajici

a

Prijimatel'om
nazov
sidlo
zapisani v

konaj[ci
lco
DIE
banka Vseobecn6 fiverove banka, a.s.
dislo tdtu vo form6te IBAN: SK93 0200 0000 0013 6041 l05l
postov6 adresa :

(d'alej len,.Pdjimatel"')

(Posk)'tovatel' a Prijimatel'sa pre tdely tejto Zmluw oznadujf d'alej spolodne aj ako,,Zmluvn6
strany )

I vyplni sa v piipade, akjc postovd adresa (korespondenenri adr€sr) Znluvnej stmy odlisna od adresyjej sidla i
/ Vrplni sa v piipade. .l znl uv u uzatviiE sprostrcdkor atehLi organ pod riadi acin orCdnon, ktori kond v non€ riadi @ho oreAnu



CLANOK I. PREDMET DODATKU

(irnK-t I ,--itEat^t,' lul,uz

Zmluvnd strany sa v zmysle dlenku 6. ZMENA ZMLUVY odsek 6.t Zmtur] o pct)fiuri
nen6vratn6ho finandn6ho prispevku, uzatvorenej medzi nimi dna l4-1.20t-1. 6ilo\"nei
pod dislom: KaHR-1l1SP-1201/0707/105 (dalej len ,,Zmluva") dohodli na

1.1.1 Cli inok 3., odsek 3.1 Zmluvy o NFP, sa meni nasledovne:

3. \'{TAVKY PROJf,KTU A NFP

3.1 Posk)'tovateL a PrijimateL sa dohodli na nasledujicom:

a) celkovd oprivnen6 vfdavky na Realiz6ciu aktivit Projektu p.edsta.lujri sumu
387 173.48 EUR (slovom: Tristoosemdesiatsedemtisicstosedemdesiaftri 48/100
eulo),

b) Posk]-tovatel' poskytne Prijimatefovi nenAvratni finandni prispevok do qiiky
193 586,'74 EUR (slovom: Jedenstodevafdesiathitisicpat'stoosemdesiatsest' 741100
ewo), do piedstal.uje 50 0/o z celkovlich oprdvnenjch vjdavkov na Realiz6ciu aktivit
Projektu uvedenfch v ods. 3.1. pism. a) tohto dl6nku zmluly vzhl'adom na intenzitu
pomoci schv6lenri Opatenie 1.1, Podopahenie 1.1.1 - Podpora zaviidzania inovdcii
a technologickich tansferov OP KaHR.

c) Pdjimatet prehlasuje, Ze mA zabezpeaene zdrole financova-nia Projektu vo viske
50 % (slovom: Pafdesiat percent) z celkovjch oprdvnenjch vidavkov na Realiziciu
aktivit Projektu uvedenich v ods. 3.1. pism. a) tohro dl6nku zmlur.y vzhLadom na
intenzitu pomoci schvrilenir pre Opatrenie 1.1. Podopatrenie 1.1.1 - Podpora
zaydd,zania inovricii a technologickjch transferov OP KaIIR a zaroven, ze md
zabezpedend d'aliie zdroje financovania Projektu na rihradu vsetkich neopr6vnenich
vlidavkov Projektu vo \.iske 0,01 EUR.

l.l .2 Priloha 4.2 Zmluvy ,,Predmet podpory NFP" sa rusi a nahredza sa novou Prilohou i.2, ktoni
sa nachidza v prilohe tohto dodatku atvorijeho neoddelitelnri stdasf.

1.1.3 Priloha i.5 Zmluvy ,,Rozpoiet Projektu" sa rusi anahridza sa novou Prilohou d.5, ktorii sa
nach6dza v prilohe tohto dodatku a tvori jeho n€oddelitelht stdasf.

iLANoK Ir. osrATNf usrANo\,aENrA

2.1 Ostatne ustanovenia Zmluvy, ktore nie st t'imto dodatkom dotknui6, svoj obsah
nemenia, zosl{vajrl zachovan6 a iiiinnd v doterajsej rlprave.

dr-Axor rl. z/ivEREiNf usrANovENrA

3.1 Tento dodatokje uzavret'i diom podpisu obidvoch zmluvnich str6n a nadobirda idinnost' diom
nasledujicim po dnijeho zverejnenia v Centralnom registri zmhiv podl'a z6kona d.2lll2000
Z.z. o slobodnom pdstupe k infomeciiim aozmene adoplneni niektor.ich _ zAkonov (zdkon
o slobode inform6cii) v zneni n€skorsich predpisov.

3.2 Tento dodatok je vyhotovenj v 6 rovnopisoch, z ktorich Prijimarel' dostane 2 rovnopisy a
.1 ro\ nopisy do"une Po.l).roraLel.



Vlastn6 zdrcje KaHR-l 1 I SP- 1201/0707/1 05/D2

3.3 Zmluvn6 strany lyhlasujrf Z€ si texl dodatku fuadne a d6sledne Feditali, jeho obsahu a
prevn),rn irdinkom porozumeli, ich zmluvn€ prejavy si dostatodne slobodne, jasn6, urdiG a
aozumitelhd, podpisujtce osoby sir oprdvnend k podpisu tohto dodatlu a na znak sfhlasu ho
vlastnorudne DodDisali.

Za Poskyovatel'a v zastLipeni. r Bratislare. dia: 1 e, MAR 2015

\F
rodpis: ............V.,3...Y.IY\........ JIIDr- Svetlan* Gevorovi, senen;Llna adikrk slEA'"^:g:x$,il:1,:tl*

BMTISTAVA
1300

za pnjirnareta v ..(f-: p-k/![-.................., dna. / r-/i. et,r

ilievArct1
z4PJiEZ, a.s. @

027 54 OrEvska Porlba 353

Prflohy:
Priloha d.2 

"Predmet 
podpory l{FP"

Priloha d.5 ,Bozpoiet Projektuc



Pri loha i . I  Zmluvy o poskltnut i  NFP

PREDMET PODPORY NFP

V5eobecn6 intormacie o P
Nazov P'oj€Ku Zvysen e konkuencieschopnost spoloanosl Zlevareri Zebre1 a s zavedenim novej

K6d lTl'rs 25114124747
0peraani pmqfam Konkurenc eschoonosf a hosoodarskv rast
SDolufinancovan{ z ERDF
P orih6 os 1 noveciearastkonkurenceschoonosli
0oalrcnie 11- novace a lechno oqick6lmnsferv

Prioriln6 tema Podiel pr oritnq l€my z celkovich
vidavkov Proieki I l%l

100.00 Nenavralna dolic a
Hospod:Ela ainnosl Pod el hospod:rskej linnosli zc€lkovich

vidavkov Proieklir l%i Uzemnaobasl
Neioec lovane !vrobne odvelvia

z. Mresto rea'izacie Ptoiektu
NUTS II Stredne Slovensko
NUTS ll Z nski kra
Okres Dolni Kubin
Obec
Ulca
Cislo 353

3. Ciele Pro u
O€l prcjeklu Zeieklivnenie a modemzica vircbn6hoprocesu a lim dos ahnul e zvisenla

konkurenceschopnosllsool.ZievareriZ6bre: as
Speclficki cief prcjeklu 1 Obstaranie lnovalivnei vyspelej lechno 6gie ktor, umo2ni zvislt virobn6 kapac ly

Sp€cticki ciel orcieklu 2 V f , o "  " 2  o r i  h ! _ "  o ,  l '  r ' " r  O  :  O o l e o r  ' o _ . f e  i 1 . \ ' o l r o  o o . o a e s .

4. Meaatelne ukazovatele Proiektu
Memb VYchodiskova

Poael novovanich virobnvch !osLuoov 0 0 0 2At4 1 0 0 2415
Poaet novov!lvorenych orarovnvch rn est 0 0 0 2414 2 0 0 2Q15

Podel novovytvorenich pracovnich m esl
obaanra vo vekLr 15 - 29 rokov

0 0 0 2At4 2 0 0 2415

Poaei novovylvorenych pracovnich m esl
obsadenich muZm

0 0 0 2414 2At) 2015

Poaei novovytvorenich p€covnich miesl
obsadenich:enam

0,00 2414 0,00 2015

Narast Drdane hodnotv Eur 673 670 58 2AA7 765 000 00 2024
N,|ast tri eb Eur 1 311 989.64 2AA7 1 500 000 00 2024

Poaet n ovovytv olenich pracovnich m est
obaan a vo veku 15 29rokov

2 0 0 2015 2 0 0 2UA

Poael novov!t!orenirh pGcovny(h miesl 2,00 2015 2AA 2A2D
Poael novovytvorenych p€covnich miesl

obsadenVch muzrn
poaet 2,AD 2015 2 0 0 2024

Poiel novovytvoreniclr p€covoich niesl
obsadenich zenam

0 0 0 2015 0 0 0 2024

Meratefnd ukazovatele Pro u s relevanciou k horizonlalnvm Driofit6m



Horzonulna pr or ta trvalo uddaleffi ozvoi
Poael novolanlch virobnvch ooituoov 0 0 0 2414 1 0 0 2015

Poier novovy lorenirh pfacovnych mien 0.00 2414 2AA 2415

Poael novovytvorenich pacovnich miesl Podet 2 0 0 2015 2 0 0 2A2A

NofzonlaLna pr orita mar! nalzovane ornske komunilv

Horizontilna pf odla rovnost prilez tos,i

-q

Poael novovytvorenich pracovnich miesl
obsad-Anich mu:m

0 0 0 2At4 204 2015

Poiel novovytvorenich pracovnich miesl
obsadenich Zenami

0,00 2414 0,00 2015

Poael novovytvorenich pracovnich miest
obsadenich muft1

2,00 2415 2 0 0 2A2A

Poael novovytvorenich pracovnich mi€st
obsadenich:enami

0,00 2415 0.00 2A2A

P.i loha a. I  lmluvy o poskytnut iNFP

' Realizulucu organaciu doolii SORO iomou dodatk! kzm uve uzab/orcndho na zakade visledkov VO po ukon€i administraliviej konlroly VO
VpipadeaknazakadevykonandhoVObudenektoruzAklv i l€azovatvacakolednao0anzacawadzaldsaj iednot t ivepoo:ky(drst )Aki iv i ty
swedenn €a zujdeioqmizacepreka2dr:rhk0topolotk! Vdanomprpades6wadzal!alpoEdovddisa poorekzpodrobidhorozpoilu.

-

\

5. Akt k aktivit k Iedkom Proiektu

N6zov akliv ty
V;zba na nreralehi ukazovalef vis edku

(nazov meratetneho ukazovalefa 
'

vtsledkul) jedrotka jednoliek

Hlavna altiviry (c slo/ nazov)
Aktv i ta 1-Obsta€n e obabvace lnky Poaei novovanvch vvrobnich losluoov

Poier no\rov!tvorenyrh pr;covny(h m esl 2
Poaet novoyytvorenich pncovniclr m est
obsadenich mu:mi

2

Poaet novovytvorenich pmcovnych miest poaei 0

Poaet novovytvorenych pGcovnich m esi -
obaan a vo veku 15 - 29 rokov

2

6. Casov\j' ramec realizrcie aktivit Proiektu
Mzovakrivily Zaiialok realizac e akliv ty

{DD/]\,Ii,l]RRRR)
Ukonaenie reallzbcie aklivily

{DD/MM/RRRR] Real zul,ca organizicial

Hlavn6 aktivity (max. 100
znakov Dre kazdl akt vitul

Akliv la I obslaranie 22.49 2414 2842.2415

2249 2014 28 02 2015
Publcta a nfonnovanosf 22 A9 2014 28 02 2015
Z:date pdc na prolekte
(Zadale rea zicie Aklvil
PTo el{tu {DD/MM/RRRR)

2209.2014

Ukonaen e pdc na projekte
(DD/Mi//RRRR) 28 02.201s
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DODATOKi.3
kzMLUvE oposKyrNuTi xrxAvnc.rNnno rrNl.xixfiro pnisprvxu

dist o zur,uvy: KaHR-l t lSp-I 201 /07 07 nos

TATO ZMLUVA je uzavret6 v zmysle g 269 ods. 2 zitkona d. 513/1991 Zb. Obchodnf zikonnik
vzneni neskorifch predpisov, v zmysle $15 ods. I zitk.8.528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Eur6pskeho spolodenstva v zneni neskor5ich predpisov a v zmysle $ 20 ods. 2
z6kona d. 523/2004 Z. z. o rozpo(,tovlch pravidlich verejnej spr6ry a o zmene a doplneni niektorlch
zikonov medzi:

Poskytovatelbm
nazov
sid lo
rio
konaj[ci

Ministerstvo hospodirstva SR
Mierov6 I 9. 827 I 5 Bratislava 2l 2
00686832
Ing. Peter Kaiimir, podpredseda vl6dy a minister financii Slovenskej
republiky a dodasne spravujfci veci ministra hospod6rstva Slovenskej
republiky

Slovenski inovaind a energeticlci agentfra
Bajkalskii 27, 827 99 Bratislava
00002801
2020877749
JUDr. Svetlana Gavorovi. senerilna riaditelka SIEA

Zlievirei Zibrel. a.s.
027 54 Oravskri Poruba 353, Slovenskri republika
Obchodnom registri Okresn6ho sudu Zilina. Oddiel: Sa, VloZka dislo:
10229tL
Ing. Daniel Skerda, predseda predstavenstva
36 389 455
202013 I  509
Vieobecn6 tiverov6 banka. a.s.

na ziiklade splnomocnenia zo dira 28.2.2008 v zneni neskorSich doplnkov a zmien
poStovd adresar :

(d'alej len,,Poskytovatel*')

v zastripeni2
nazov
sfdlo
reo
Dte
konajtci

a

Prijimatelbm
ndzov
sidlo
zapisanlf v

konaj fici
reo
DIi
banka
dfslo irdtu vo formite IBAN: SK93 0200 0000 0013 6041 l05l
po5tov6 adresa :

(d'alej len,,Prijimatel*')

(Poskytovatel'a Prijfmatel'sa pre fidely tejto Zmluvy oznadujri d'alej spolodne aj ako,,Zmluvn6
strany")

' Vyplni sa v pripade- akje postovd adresa lkoreapondenana adresa) Zmluvnej stran!, odliSnd od adresyjej sidla , 
'

' Vyplni sa v pripade. ak zmluvu,uzawdra sprostredkovatel ski orgiin pod riadiacim orgiinom. ktori kon, v mene riadiaceho orgiinu



Cudzie zdro.;e KaltR-l t tSP- ! l0l'0?07/105iD3

dlAnox I. PREDMETDoDATKU

l . l  Zmlurne st ran)  sa v zmysle i ldnku 6 ZMENA ZMLUVY odsek 6 l  Zmlur l  o  pnsl r rnut i

n e n S v r a t n 6 h o f i n a n d n 6 h o p r i s p e v k u ' u z a t v o r e n e j m e d z i n i m i d f r a l { . 1 . ] 0 l l . e r i d o r a n e j
pod dislom: KaHR_lllsp-i20ilololltos (d,alej len ,,Zmluva") dohodli na nasledornj'ch

zmen6ch:

l . l . lPr i lohai . lZmluvy, ,v5eobecn6zmluvn6pdomienky"saru5ianahrddzasanorouPr i lohou
d.1, ktor6 sa nach'dza v prilohe tohto dodatku a tvori jeho neoddelitel'nir sidast .

dlAxox ur. zAvnnrtxf usrANovf,NIA

3.1 Tento dodatokje uzavred diom podpisu obidvoch zmluvnlich str6n a nadobfida rldinnost'diom

nasledujircim po dni jeho zverejnenia v centrdlnom registri zmlfv podl'a zakona t.21112000

Z.z. o slobodnom pristupe k informiciim a o zmene a doplneni niektonich ziikonov (zrikon

o slobode informicii) v zneni neskor5ich predpisov'

3 '2Ten tododa tok jevyho toven jv6 rovnop isoch ,zk to r f chPr i j ima te l ' dos tane2rovnop isya
4 rovnopisy dostane Poskyovatel'.

3.3 Zmluvn6 strany vyhlasujf, ze si text dodatku Riadne a d6sledne preditali, jeho obsahu a

pravnymfdinkomporozumel i , ichzmluvn6prejalys[dostatodneslobodn6, jasn6'urdi tda
' .o,u. i t " th6,podpisujr iceosobysi 'oprr ivnen6kpodpisutohtododatkuanaznaksfhlasuho
vlastnorudne PodPisali

ir,ANox Ir. osrATNE usrANovENIA

2.| ostatn6 ustanovenia Zmluvy, ktor6 nie sir tymto dodatkom dotknutd, svoj obsah

nemenia, zostevajf zachovand a lidinn6 v doteraj3ej riprave

Za Poskltovatel'a v zastlipeni, v Bratislave, dia: / ,  r , r , - .  , , 1 !

JUDr, Svetlana Gavorovi' geneftilna riaditelka SIEA

Za prijimaterhT. .. /.p....f!24.{. dna: W /6 d/f

Ing. Daniel Skerda, prerlseda predstavenstva

Zlievdrefi

Prilohy:
Pr i loha d. l

zAaaeZ, a.s. @
027 54 Oravskd poruba 353

,,V5eobecn5 zmluvn6 PodmienkY"

BMTTSI-AVA

/ , . ,  
'
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K a H R - l  l l S P - 1 2 0 1
Cudzie zdroje Pr f loha d .  I  kZmluveoNFP

vSBonncxf zMLUVNE poDMIENKy K zMLUVE o posKyrNuTi
NENAvRATNf,go rnexiNf Ho PRisPEvKU

EHnoKl VSEOBECNEUSTANOVENIA

l. Tieto v5eobecn6 zmluvn6 podmienky (d'alej aj ,,VZP"), ktor6 su sridast'ou Zrnluvy
o poskltnuti NFP, bliZ5ie upravujri pr6va a povinnosti Zmluvnlich strrin, ktor,-imi sri na
strane jednej Posklovateli NFP a na strane druhej Prij imatet tohto NFP pri poskltnutf
NFP zo strany Poskytovatel'a Prijimatel'ovi na Realiziiciu aktivit Projektu, ktoqi je
predmetom Schv6lenej Ziadosti o NFP.

2. VZP su neoddelitel'nou sridast'ou zmlury, a teda spolu s ostatnjmi Prflohami zmlury
tvoria Zmluvu o poskltnuti NFP. Z d6vodu jednoznadnosti sa uvfidza, 2e zmluvou
s malym zadiatodnlim pismenom ,,2" sa oznaduje samotnil zmluva o poskl'tnuti NFP ako
samostatni dokument a Zmluvou o poskytnuti NFP s vel'klim zadiatodn;y'm pismenom
,,2" sa oznaduje zmluva spolu so vSetkymi jej Prilohami, vriitane tlfchto VZP. Na zriklade
uvedendho vysvetlenia potom plati, Ze jednotliv6 zmluvn6 podmienky tichto VZP sii
zi*dznd pre obe Zmluvnd strany, pokial' nie je niektorii zmluvn6 podmienka vlislovne
dohodnutd inak v zmluve. To znamen6, Ze ak by niektor6 ustanovenia VZP boli v rozpore
s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluly.

3. Vz6jomn6 priiva a povinnosti medzi Poskltovatel'om a Prij imatel'im sa riadia Zmluvou
o poskytnuti NFP, vSetkfmi ostatnl/mi prdvnymi predpismi a dokumentmi, ktor6 sri
uvedend v dldnku 3 bode 3.3 zmluvy a na ktor6 Zmluva o poskltnuti NFP odkazuje.
Zitkladny pr6vny rdmec upravujrici vzt ahy medzi Poskltovatelom a Prijimatel'om tvoria
najmii, ale nielen, nasledovnd prdvne predpisy:

a) prrivne predpisy EU:

(i) Nariadenie 1080,

(ii) Nariadenie1083,

(iii) Implementadn6 nariadenie

(iv) Eur6pska charta pre mal6 a stredn6 podniky;

b) priivne predpisy SR:

(i) z6kon o pomoci a podpore,

(ii) z6kon o rozpodtovlich pravidl6ch,

(iii) zrikon o finandnej kontrole a vnirtomom audite,

(iv) z6kon o sprdvach finandnej kontroly,

(v) Obchodnf z6konnik,

(vi) Obdiansky zrikonnik,

(vii) zdkon d. 23111999 Z. z. o Stirlnej pomoci v zneni neskor5ich predpisov,

- (viii) zakon 8.57512001 Z.z. o organizitcii dinnosti vlddy a organizdcii ristrednej
5t6tnej spnivy v zneni neskorSich predpisov

(ix) z6kon E. 2512006 Z. z. o verejnom obstanivani a o.zmene a doplneni
niektorich zekonov v zneni neskoriich predpisov
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4 . Pojmy pouZitd v tichto VZP majf rovnakli vyznam ako p m] potdite r zmiuvc' pridom

\/ i.irj."i" ."rai"hosti definicii pojmov mri 
-prednost 

definicia uledend v zmluve. Pre

riie\ lepSej prehl'adnosti sa nietiore pojmy, ktor6 neboli definor ane a pouzite v zmluve'

defrnujf v tfchto VZP. Ide o nasledovnd pojmy:

- Dokumenticia - ak6kol'vek informdcia alebo subor informdcii zachlten;fch

na hmotnom substr6te tfkajrice sa a/alebo srivisiace s Projektom' I ratane

dokumentricie va ahujricej *u nu pto""' VO' administr6ciu Projektu' majetkovo-

frrivne usporiadanie Piojettu a finandne vzt'ahy tlfkajrice sa Projektu'

-Ex-antefinaninioprava_individurilnezniLeniehodlrotydeklarovanychrj'davkov
z d6vodu zisteni poru5enia legislatiry SR alebo EU' najmii v oblasti verejndho

ob.,.,iu-iu (VO). Vi5ka Individualnej ex-ante finandnej opravy sa - urdi

v zodpovedajricej sume neopr6vnenfch vfdavkov' resp' ako percentu6lna.sadzba zo

,u-y'oprat n*y"ft 
"yau"to" 

zalK;,Uy v riirnci schvrilendho NFP alebo jeho dasti'

u,o'rro^ frize pred ,rf,.uaou dotknutej zbkazky'.v r6mci ktorej boli nedostatky

identifikovan6. Na ueeif spr6vneho ieklarovania vidavkov na .EK 
j.e potrebnd

dohodnrit' osobitn! ..2i.., certifikadnfm org6nom v pripade, -a,k 
ex,ante

individurilna finandn6 op'uuu tu poru3enie legislatiry SR alebo EU v oblasti

""t"i.Zft 
obrt*euuniu su pt"t"1tou s plo5nou finandnou opravou' extrapolaciou

alebo Pau56lnou sadzbou-

- Financujrica banka - banka, ktorri poskyuje peiaZn6 proslriedky Prijimatefovi'na

financovanie dasti Opra"ne"ich ;ida;ko; a/alebo aspoi dasti neoprdvnenfch

vjdavkov Projektu a s ktorou m6 Poskltovatel' uzavretri Zmluvu o spolupriici

a spoloanom postupe medzi bankou a orgiinmi zastupujricimi Slovenskri republiku'

.MonitorovaciasprdvaProjektualeboMonitorovaciaspriva'-sprdvapripravenS
m:i.u,"Lorn za urdit6 staioven6 obdobie, zasielanri Poskltovatelovi v zmluvne

dohodnutlch terminoch a formtite, obsahujtica vSetky inform6cie .o vecnej'

finandnej, dasovej a administrativnej Realizricii Projektu; Monitorovacia spriiva

m6Ze blt' priebe Ln6, zixetetn| a niisledn6'

- Neoprivnen6 vfdavky - vidavky Projektu'.ktord nie sf Opr6vnenjmi vjdavkami'

ia" nu;rna o vfdavky, t tore vznittii mimo obdobia opriivnenosti v;idavkov alebo boli

predmetom tinan"ouuniu in"j nen6vratnej pomoci,alebo eatril q9-ridtgv.nq kate.g6rie

neopr6vnenej nu ,pol,tfinun"o vanie z-piostriedkov OP KaHR alebo nesrivisia

s dinnost'ami nevyhnutnfmi pre uspeSnri realiz6ciu Projektu alebo su 
:'o1p:1: 

to

Zmluvou o poskytnuti NFP najmii podmienkami pre opravnenost vy-oavKov

definovanfch v eta*u tq VZP alebo sf v rozpore s podmienkami prislusnej vyzvy'

- Okolnost' rryluiujrica zodpovednost' alebo OVZ - prek6Zka' ktor5 nastala

nez6visle od v6le, konania aiebo opomenutia Zmluvnej strany a brrlni jej v splneni

jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat" Ze by Zmluvnri strana tito

pltaztt alebo jej n6siedky odvriitila alebo prekonala' a d alej Ze by v dase vzniku

zildzktt tito prekazku preividala' Ueinky vylueujtce zodpovednost' sf obmedzend

iba na dobu pokial wi prekridka, s ktorou tti ti"to tidinky spojene' Zodporednosf

Zmluvnej strany nevyluduje prekiZka, klord nastala aZ v dase' ked' bola Zmluvnri

strana v ome5kani . ptn"nit'*oj".; povinnosti' alebo vznikla z jej hospodrirskych

pomerov. Za okolnost rryludujricu zodpovednost'sa povaZuje aJ dzatvorenle Statne1

ookladnice.Zaokolnost 'uytueu.;u."zodpovednost 'sanepovaZujeplynutieleh6t
qpllivajricich z Pr6vnych predpisov SR a EU' '. :

- Opakovanf - visky urditej identickej skutodnosti najmenej dvdkriit'
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Uitovnf doklad - doklad definovanf v $ l0 ods. I ziikona o fdtovnictve. Pre ridely
predkladania Ziadostf o platbu (priebeZn6 platba, ztvere(niL platba) sa vyZaduje
splnenie niileZitosti definovanfch vods. 1 pism. a) ai f1 zitkona o tidtovnictve,
pridom za dostatodnd splnenie niileZitosti podl'a pism. f) sa povaZuje vyhliisenie
prij imatel'a v Ziadosti o platbu (d'alej aj ,.ZoP") v zneni ,,Ako prijimatel' destne
vyhlasujem, Ze nrlrokovan6 suma zodpovedrl ridajom uvedenl/m v tidtovnlich
dokladoch, je matematicky sprdvna a vychAdza z ridtovnictva, opr6vnen6 vlfdavky
boli skutodne realizovan6 v rri,rnci obdobia opriivnenosti, nrirokovanri suma je
v srilade s ustanoveniami zmluvy o posk]'tnuti neniivratndho finandneho prispevku,
pravidll St6tnej pomoci, verejndho obstanivania, ochrany Zivotn6ho prostredia
a rormosti prileZitosti boli dodrZand, fyzicky a finandnli pokrok podlieha
monitorovaniu vriltane kontroly na mieste, poZiadavky na informovanie verejnosti
boli dodrZan6 v sflade s ustanoveniami zmlury, originrily dokument6cie k platbe,
definovan6 v zozname priloh sri v na5ej drZbe, n6leZite opediatkovan6, podpisan6
a pristupnd na konzultovanie pre ridely kontroly. S[ riadne zaznamenanl, fdtovnlim
zripisom v ridtovnictve v zmysle zrl&ona d. 43112002 Z. z. o itttovnictve v zneni
neskor5ich predpisov. Som si vedomli skutodnosti, Ze v pripade nesplnenia 

'

podmienok zmluly o poskltnuti nendvratn6ho finandn6ho prispevku alebo v pripade
nesprdvne niirokovanlich finandnjch prostriedkov v tejto Ziadosti o platbu je moZnd,
Ze prispevok nebude vyplatenf, bude upravenlf alebo bude vyliadand vriitenie
neopr6vnene vyplatenly'ch fi nandnl/ch prostriedkov.
Zikazka s nizkou hodnotou - zikazka podLa ustanovenia $ 102 zikona d. 2512006
Z. z. o verejnom obstar6vani a o zmene a doplneni niektoqich z6konov v zneni
neskor5ich predpisov (d'alej aj ,,zdton o VO'). S platnost'ou od 1. jnla 2013 v zmysle
novely z6kona o VO d. 9512013 sa za zi|r.azku s nizkou hodnotou na fdely tohto
dokumentu povaZuje zrikazka podl'a $ 9 ods. 9 ziikona o VO.

il6nol2 VSEOBECN6PovINNoSTI

l. Prijimatel' sa zavdztile dodrZiavat' ustanovenia Zmluvy o poskltnuti NFP tak, aby bol
Projekt realizovanli Riadne, Vdas a v srilade sjej podmienkami a postupovat' pri
Realiz6cii aktivit Projektu s odbomou starostlivost'ou.

2. Prijimatel' zodpovedrl Poskyovatel'ovi za Realizriciu aktivit Projektu v celom rozsahu.
Ak Prijimatel' realizuje Projekt pomocou Dod6vatel'ov alebo injch zmluvne alebo inak
spolupracujricich os6b, zodpoved6 za Realizriciu aktivit Projektu, akoby ich vykon6val
sdrn.

3. Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatv6ra medzi Poskytovatel'om a Prijimatel'om. V pripade,
ak:

a) Prijimatel' prestal spiiat' podmienky oprdrvnenosti stanovend vo Vfzve a jej
jednotlivlich prilohrich. teda prestal spliaf ziikladnI podmienku poskytnutia pomoci.
v d6sledku doho nebude d'alej oprivnenl/ na derpanie NFP podl'd tejto Zmluvy o
poskytnuti NFP, Poskytovatel' je oprdvnenii od Zmluvy o poskytnuti NFP odstripit';

b) d6jde k zmene tfkajricej sa Prijimatel'a spod(vajircej v splynuti, zlfdeni, rozdeleni,
predaj i podniku alebo jeho dasti, transformricii alebo inej. forme prdvneho
niistupnictva Prijimatel'a, na zriklade ktorej d6jde k zmene identifikadndho disla
organizricie (d alej aj ,,le O";, okrem pripadu, ked dochiidza k zmene formy
podnikania fyzickej osoby podnikatel'a uvedenej v pismene c) tohto odseku, to
v5etko podas twania Zmluvy o poskytnuti NFP. t6to zmeria sa povazuje za Podstatnri
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zmenu Projektu, ktor6 opr6viuje Poskltovatel'a od tejto Zmluvy o poskfnuti NFP
odstripit';

c) ak m6 nastat' zmena:

i. v osobe Prijimatel'a spodivajrica v tom, Ze nol".fm Prijimatel'om by sa stala
spolodnost' s rudenim obmedzenfm, ktorej jedinfm zakladatel'om a jedinfm

spolodnikom bude pdvodnlf Prij imatel', ktoq/ je fyzickou osobou' k takejto
imene d6jde na zhklade srihlasu Poskltovatel'a vyjadrenom v zmluve
o prevode pr6v a povinnosii zo Zmlwy o poskytnuti NFP' ak je preuk6zan6
splnenie ostatnlfch podmienok stanovenlich v tomto Plsm- c)'

ii. uveden6 v pism. b), ktorej ddsledkom nie je zmena IeO, je Prijimatel' povinn;i
pred lrykonanim tejto zmeny pisomne informovat' Poskytovatel'a, a to-Bezodkladne 

po tom, ako sa dozvie o vzniku skutodnosti zakladajricej ttto
zmenu, pridom Prij imatel' zmenu zrealizuje aZ po dorudeni pisomndho suhlasu
Poskytovatel'a.

Zmena podl'a bodu i. a ii. tohto pism' c) je pripustn6 iba v pripade, ak je splnen6
podmienka, 2e tiLto zmena nebude maf vpllw na opravnenost' Prijimatel'a derpaf
finandn6 prostriedky alokovand v rrimci Vizrry Specifikovanej v dl6nku 2'1
zmluvy a zrirovei trito zmena nesmie mat' Ziaden vplyv na dosiahnutie fdelu
Projektu v zmysle dlinku 2.2 zmluvy. Nesplnenie povinnosti Prijimatel'a uvedenej
v predchiidzajricich vetriLch sa povaZuje za podstatn€ poruSenie Zmluvy
o posk1tnuti NFP.

Prijimatel' sa zaviizuje, 2e zabezpeti UdrZatel'nost' Projektu, do zahrfia aj povinnost'

zabezpetit, aby v obdobi piatich rokov od Finandn6ho ukondenia Projektu nedoslo

k Podstatnej zmene Projektu. Ak Prijimatel' porusi tento zi,.izok, je pbvinnf vr6tit' NFP

alebo jeho dast'. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastnictva
majetku obstaran6ho v rrlmci Projektu, ak k nemu d6jde v obdobi piatich rokov od
Finandn6ho ukondenia Projektu a budri naplnen6 aj d alsie podmienky pre Podstatnf
zmenu Projektu.

Zmluvne strany sa vz6jomne zavantji poskltovat' si vsetku potrebnri sridinnost' na
plnenie z6viizkov z tejto Zmluvy o poskynuti NFP. V pripade, ak m6 Zmluvnt strana za

io, 2e druhi Zmluvnd strana neposkltuje dostatodnil poZadovanri sfdinnosf, je povinnd ju

na ndpravu pisomne vyzvat'.

Prijimatef je povinnli uzatvdlrat zmluvn6 vztahy v srivislosti s realiz6Lciou predmetu

u .id"lu t"lto Zmluvy s tretimi stranami vfhradne v pisomnej forme, pokial' Poskyovatel'
neurdi inak.

o .

5.

dl{nok 3 OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJiMATELOM

l. Prijimatet m6 pr6vo zabezpetit od tretich os6b dod6vku tovarov, sluZieb, stavebnlch
priic potrebnych pre realiz6ciu aktivit Projektu.

2. Prijimatel' je povinnli postupovat' pri zadi..ani zitkaziek na dodanie tovarov, uskutodnenie
stavebnlich pr6c a poskl.tovanie sluZieb, potrebnlibh pre Realiziiciu aktivit Projektu'
v srilade so zikonom o VO, Priivnymi dokumentmi vydaniimi Poskyovatefom pre oblast'
VO a ich aktualizaciami, v sulade s podmienkami stanovenfmi v Zmluve o poskl'tnuti
NFP, usmemeniami rydanfmi Poskyovatel'om a pr6vnymi predpismi SR a EU
vzt'ahujricimi sa na oblast' obstar6vania tovarov, sluZieb a stavebnich pi6c. Prijimatel' bol

oprrivneny zadaf proces vo vo vzt'ahu k Projektu v srilade s dast'ou-2.9.'16 Prirudky pre
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3.

Ziadateta najsk6r v dei ryhklsenia v1y'zvy, najnesk6r je tak povinni urobif do 45 dni od
nadobudnutia ridinnosti Zmluvy o poskltnuti NFP. Zadatim VO sa rozumie odoslanie
ozn6menia o vyhl6seni VO do Vestnika UVO/EU resp. odoslanie vyzvy.na predkladanie
ponrik do Vestnika Uvo/potenci6lnym ziiujemcom a od l. jrila 2013 aj Uradu pre fradn6
publikricie Eur6pskej rinie'. V srivislosti s poskytovanim sffaZnich podkladov nie je zo
strany verejn;ich obstar6vatel'ov/obstar6vatel'ov pripustn6 obmedzovat' lehotu na
poskytovanie srit'aZnfch podkladov. V tejto srivislosti je nevyhnutn6 ponechat' lehotu na
poskytovanie srit'aZnjch podkladov totoZnri s lehotou na predkladanie ponrik,
V pripadoch verejnlich obstarrivani, ktord sri zadat6, av5ak pri ktor'.fch nedoSlo
k predkladaniu ponrik je potrebn6, aby verejni obstanivatelia./obstardvatelia opravou
ozn6menia o ryhliseni verejndho obstanivania resp. opravou vyzvy na predloZenie
ponuky (vo vestniku UVO a pri nadlimitnych zikazk ch aj vo vestniku EU), korigovali
lehotu na poZiadanie o vydanie srit'a2nfch podkladov v zmysle rySSie uvedenej
inform6cie.

Vzhl'adom na maxim6lnu intenzitu pomoci, ktoru si m6Ze Prijimatel' uplatnit' v r6mci
tejto vjzvy, je Prijimatef v zmysle znenia zdkona o VO povinnj postupovat' pri zad6vani .
zikaziek na dodanie tovaru ana poskytnutie sluZieb do 30. jfna 2013 v sirlade
s postupom VO pre podprahovu ziikazku apte zil<azkt s nizkou hodnotou a od l. jfla
2013 v srilade s ridinnjm z6konom o VO a Vyhld5kou Uradu pre verejn6 obstardvanie
t,. 17212013 2.2., ktorot sa dstanovuje finandnli limit pre nadlimitnri zikazku v platnom
zneni.

Prij imatel' je povinnj zaslat' Poskytovatel'ovi kompletnir zviazanf dokumentaciu zYO na
obstaranie tovarov, sluZieb a prilc, sfdast'ou ktorej bude destn6 vyhl6senie Prijimatel'a
o srilade predloZenej fotok6pie dokumentricie z VO s jej originiilom.

Prij imatel' je povinnf pri zad|vani zitkaziek na dodanie tovarov, poskytovanie sluZieb
a uskutodnenie stavebnjch pr6c dodrZiavat' zikladnd principy VO qpljvajfce
z principov votndho pohybu tovarov a sluZieb a z principu hospod6rskej srit'aZe, ktorych
dodrZanie Poskytovatel' kontroluje, a ktorlfmi sf princip rovnak6ho zaobch{dzaria,
princip nediskimin6cie uchridzadov alebo z6ujemcov, princip transparentnosti a princip
hospoddmosti a efektivnosti. Konednf a vjludnri zodpovednost' za realiz6ciu VO
v sirlade so zdkonom o VO a pr6vnymi predpismi SR a EU va ahujucimi sa na oblast'
obstar6vania tovarov, sluZieb a stavebnych prdc nesie v celom rozsahu Prijimatel'.
Poskytovatel' kontroluje aj di, Prijimatel' vo v5etkfch pripadoch zad|vania zikazky,
okrem zrikazky s nizkou hodnotou, vykon6val dinnosti vo VO prostrednictvom odbome
sp6sobilej osoby na VO zapisanej v zozname odbome sp6sobillch os6b, ktory vedie
Urad pre verejn6 obstarrivanie IUVO;, okem z6kaziek realizovanyich podl'a zrikona o VO
ridinndho od 1.7.2013, v zmysle ktordho in5titut odbome sp6sobilfch os6b zanikol.

A

' Dna l. jrila 2013 nadobudla idinnosf novela zii&ona o VO, na ziklade ktor€j dollo k niektorim podstatnim zmendm
rlikajicim sa zad6vania ziikaziek v nimci VO. Tieto zmeny sa dotkli aj zri&azky s nizkou hodnotou a podpraholej ?Akazky.
ktord formelne. ako postup zadivania zikazky k vy35ie uvedendmu diitumu zanikli. Zdrovei bol novelizovany aj $ 7 ods. 2
zA,kona o VO. ktory sa tika postupu zadavania z6kaziek osobami, ktord nie sri verejn:imi obstar6vatel'mi ani obstar6vatel'mi
v zmysle zii&ona o VO. a kto.im verejni obstardvatel' poskltne aasf finandnich p.ostriedkov predstavujfcich percentu6lny
podiel rovnakli alebo nizsi ako 50 % finandnych prostriedkov na dodanie tovarov, sluzieb alebo uskutodnenie pric.
V zmysle prechodn:ich ustanoveni zikona o VO ieinnich od l. jnla 2013 sa postupy zad6vania aikaziek, pti kto.ych bola
vlizva na predkladanie ponfk odoslanri na uver€jnenie do 30. jfrna 2013, dokondia podl'a predpiSov udinnjch do 30. jfna
2013. Od L7. 2013 je Prijimatel' povinni postupovat' podlh aktuelne 0ainndho z6&ona o VO a podl'a vseobecne z6\ii2nich
pnlvnych predpisov vydanjch Uradom pre verejnd obstar6vanie (UVO) na zaklade zdkona o VO fainn:ich od l. j0la 2013
(napr. Vyhlaltka Uradu pre verejnd obstardvanie a. 17212013 2.2. ktoro! sa ustanovuje finandnt- limit p.e nadlimitnt
zrkazku; VyhlALSka irradu pre verejne obstar6vanie a. l7ll2013, ktorou sa ustanovujri podrobnosti o ozn.lrneniach
pouzivan:ich vo verejnomrbstarAvani a o ich obsahu).
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5. Kompletnezyiazanidokument6ciuzVo,vriitanezoznar)predkladanejdokumentrlciea
destneho vyhl6senia, Ze predloZen6 k6pia srihlasi s originrllom uchov6vanlim

frijimatelomzasielaPrijimatel'najnesk6rdo5mesiacovoddritumuridinnostiZmluvy

" 
p'"rtyrt*i Nf P, ak Poskytovatel neurdi inak' Za kompletnri sa povaZuje dokument6cia

r i.o""ru VO po uplynuti z6konnjch leh6t pre revizne postupy podfa $ 135 anasl'

z6kona o VO.

Poskltovatel'je oprrlvnenj bliZiie Specifikov4', \1om dokumentaciu z rykonan6ho VO

u u ui"j t"t oi" ie lri.limatel' povinny predloZit'.. na administrativnu kontrolu vo,

n.ili.utef akcepiuje skutodnostl Ze vydavky vzniknuG na z6klade VO nem6Zu byt'

i,"1i'r"t*.i.ri rryplaten6 sk6r ako budf skontrolovan6 pravidla/postupy/principy VO

t p";,i*V- vystedtom (nebude identifikovand poruSenie legislatiry SR a EU a pod')

,e.p. .tOi ato tuae potvrden6 ex-ante finandn6 oprava' Vykonanie VO v rozpore

. pl*rv-f fredpismi Sn u gu ako aj s poZiadavkami Ro pre OP KaHR, na vykonanie

v'o, ,.i"a""y.i v prrivnych dokumentoch vydanfch poskltovatel'om alebo uvedenjmi

v tomto dlrfuriu 3 YZP, bez ohl'adu na to, kedy bolo podas platnosti a ridinnosti Zmluvy

oposkynutiNFPzisten6,toznamen6,Leai 'bezohladunavfsledokadministrat ivnej
to",-iy VO vykonanej SORO, sp6sobuje nasledovne pr6vne n6sledky:

a) m6Ze predstavovat' podstatn6 poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP'

b) oprdvf,uje Poskytovatel'a vykonat finandn6 opravy pri uZ poskltnutom NFP' alebo

c) opriiviuje Poskl'tovatel'a preklasifikovat'- opr6vnene vfdavky Projektu' ktord

dnikli na zriklaie tak6hoto VO vcelku alebo z dasti do neopr6vnenich vlidavkov;

v pripade uzatvorenia dodatku k existujricej zmluve na dodrlvku tovarov'

poskytnutie sluZieb alebo uskutodnenie itavebnfch prric medzi Prijimatel'om

a Doiavatel'om projektu sa ustanovenie tikajrice sa preklasifikcivania_ opr6vnenfch

vidavkov na neopr6vnen6 vidavky vzniknutich uzatvorenim tak6hoto dodatku

pouZije obdobne.

6.

7. Poskyovatel m6 prdvo ztidastnit'sa na procese VO ako dlen komisie na vyhodnotenie

ponril bez prhva vyhodnocovat' ponuky' Timto nie je dotknud povinnost' Poskltovatel'a

iykon6vat' administrativnu kontiolu postuio.tr VO, ani prrivo Poskltovatelia kontrolovat'

procesVon6slednevr6mcikontrolyProjektunamieste.Prijimatel'jepovinnjoznrlrnit
boskytovatel'ovi termin a miesto konania vyhodnotenia ponrik najmenej 7.dni vopred.

po.tl'to"ut"f je rovnako oprrivnenj na rldel -minimalizovania 
poruSenia postupov

a principov V(i, priebeZne kontrolovat' realizdciu VO zo strany Prijimateta vo forme ex-

*,"kon..oly,na.ridelyktorejjeoprrivnenlivyZadovafrelevantnridokument6ciueStepred
jej samotnfm pouZitim v procesoch VO'

g. poskytovatel' vykonava administrdtivnu kontrolu obstarrlvania tovarov, sluZieb,

stavetnjch prric a sirvisiacich postupov v zmysle ziikona o pomoci a podpore

Poskltovatel,oboznamujePrijimatel'asozrivermizadministrativnejkontrolyVodo2l
ka lend6mychdn iodod iapred loZen iapr is lu5ne jdokument6c iePr i j imate l 'azVo
ro.tytouut"t 'oui,pridomdorudenimdokument6ciesarozumiepri jat iekompletnej
dokr'rment6ciePoskytovatel'ompokialPoskyovatel,neustanoviinak(uveden6lehotaje
procesnoprdvna, Lj. lehota je zachovanii, - ked Poskl'tovatel' za5le zavery

) administrativnej kontroly obstanivania VO v poslednf dei lehoty na_po5toui prepravu)'

Poskltovatel' kontroluje aj aplikovanie moZnosti. uvedenej v $ 46 bds; 2 zdkona. o VO'

ttoJ ru tfka moZnosti #S""iu VO zo strany Prijimatel'a. ak neb6li predloZen6 viac ako

d,re porrrliy. V takomto pripade Poskltovatel vyzve Prijimatefa' aby v lehote nie krat5ei

ako 7 kalend6mych dni'od dorudenia tejto vizvy od6vodnil, preto; predmetny postup

zad6vaniazilkazkynezru5il'AkPrijimatel,vstanovenejlehotenepredloZiod6vodnenie.
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9.

r€sp. Poskltovatel' nebude pokladat' predloZen6 od6vodnenie za dostatodnd, Doziada
Poskltovatel' uvo o rykonanie koniroly predmetn6ho vo. Rovnako poskltovatel
poZiada UVo o vykonanie kontroly predmetn6ho vo, ak prijimatel' nezrusil pouzily'
postup zadiivania ziil<azky v pripade, ze v rrirnci pouzit6ho postupu zaddvania zztkazky
bola predlozenrl len jedna ponuka. Dalsi postup uplatni poskltovatel' na ziklade
vysledkov kontroly zo strany UVo. Lehota uvedenrl v tomto odseku neplynie ani
momentom zadatia inej kontroly v zmysle dlinku 12 tichto vzp alebo pokial' tak
ustanovuje tento dkinok. Poskytovatel'je opnivnen;i na ridel administrativnej kontroly vo
pozadovat'od Prijimatel'a aj inri dokumentiiciu stivisiacu s kontrolovanlim vo v srilade
s tjmto dlinkom VZP.

Ak Poskyovatel' poZiada o kontrolu procesu vo uvo, poskytovatel' zasle prijimatel'ovi
oznilmenie, ze postirpil kontrolu procesu vo na uvo resp. poziadal o lypracovanie
odbomdho diastkovdho stanoviska alebo osobnri konzult6ciu. Lehota podlb odseku 9
tohto dlenku na obozniimenie (zaslanie) prij imatel'a so zdvermi z administrativnej
kontroly prestane plynrit'. Prijimatel' nie je v tomto pripade oprdvnenyf lykonat' fkon,
ktorj bol kontrolovani (napr. uzavretie zmluvy, uzavretie dodatku zmluvy). v pripade,.
ak napriek takdmuto ozn6rneniu o postripeni kontroly procesu vo na uvo prijimatef
uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve s rispesnlim uchrldzadom, povaZuje sa takdto konanie
Prijimatel'a:a podstatnd poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFp. Dfiom dorudenia
ozniimenia UVo o vjsledkt"r kontroly procesu vo do dispozicie poskytovatel'a, resp.
dias&ov6ho odbomdho stanoviska alebo ziipisnice z osobnej konzultacie
Poskytovatel'ovi, plynie Poskltovatel'ovi nov6 lehota 2l dni. poskytovatel'je povinn;1,
najnesk6r v posledny dei tejto lehoty oboznrimit' prijimatel'a so 

-z6vermi

z administrativnej kontroly VO.

V pripade, Ze proces VO nebol do ridinnosti Zmluvy o poskynuii NFp ukondeny,
Prijimatel' je povinnf predkladat' na administrativnu kontrolu vo dokumentiiciu k vb
v Stiidiu pred podpisom zmlury, resp. dodatku k zrnluve s rispesnlim uchddzadom.
v pripade vo ukonden6ho do ridinnosti Zmluvy o poskytnuti NFp je prijimatel' povinnj
na kontrolu predloZit' kompletnf dokumentilciu z vykonandho VO.
Administrativna kontrola VO v Stidiu pred podpisom zmlury s rispeinfm
uchridzaiom

10.

l l

Poskltovatel' prostrednictvom obozn6menia so z6vermi z administrativnei kontrolv
v lehote stanovenej v odseku 9. tohto ikinlu vzp oznimi prijimarel'ovi neakceprouanie
predlozenej dokument6cie zYO, vyzve prijimatel'a na zrusenie sut'aze a odporudi
ryhldsenie nov6ho vo podl'a postupov zdkona tidinndho od L7.20l3lprieskumu tihu ak
v procese administrativnej kontroly pred uzavretim zmlury prijimatel'a s rispesnlfm
uch6dzadom, identifikuje in| zi,ain| poruienie z6kona o vo, resp. postupov a principov
vo/prieskumu trhu, p'ivnych prepisov E0 a SR, ktor6 nie je mozn6 oditrrinii fpravou
n6vrhu zmluvy medzi Prij imatel'om a rispesn;im uchiidzadom. srliasne oznrirni
Prijimatel'ovi, Ze nesrihlasi. s uzatvorenim zmluvy medzi prij (matel'om a rispesnly'm
uchiidzadom, v d6sledku doho vlidavky stvisiace s takto uzavretou zmluvou nebudf
povazovan6 za oprrivnend qidavky projektu. Ak by k vzniku vlfdavkov z takto uzavretej
zmluvy doslo, Prijimatel' berie na vedomie, ze tieto v:idavky poskyovatel' nepripusti do
financovania. Ak Poskytovatel' identifikuje nedostatky v procese vo r piijimatel'a pred
uzatvoren(m dodatku k zmluve, postupuje obdobne ako je uvedend.v predchridzajtcom
odseku, a teda Poskytovatel' vyjadri svoj nesrihlas s uzavretim dodatku.

12. Poskytovatel' prostrednictvom obozn6menia so z6vermi z administrativnej kontroly vyzve
Prijimatel'a na vyhl6senie novdho verejn6ho obstariivania, ak podas icontroly 

'n6vrhu
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dodatku k zmluve na dodavku tovarov, sluZieb alebo stavebnfch prac medzi

Prijimatel'om a Dod6vatelom Projektu zisti nesplnenie podmienok vymedzenich $ 58 a $
88 ods. 1 ZVO.

13. V pripade, ak Poskltovatel' identifikuje nedodrzanie principov a postupov vo resp.

porusenia pr6vnych predpisov SR a EU a neddjde k odstrilneniu protipr6vneho stavu pred

podpisom 
- 
zmluvy na dod6vku tovarov, sluZieb alebo stavebn;ich priic s rispesnfm

uchidzaeom a ned6jde k odstriineniu protipr6vneho stavu, Poskltovatel' oznrirni

Prijimatel,ovi, ze nesrihlasi s uzatvorenim zmlury s rispeSnlim uch6dzadom, _resp.
neiripusti projekt do financovania, pokial' nie je v Metodickom pokyne Centr6lneho

totrdinaOneno orgrlnu (CKO) d. l1 k urdovaniu wisky w6tenia poskytnut€ho prispevku

alebo jeho dasti pri poruseni pravidiel a postupov vo uveden6 inak. v pripade

uzatvoienia dodatku k existujricej zmluve na dodrivku tovarov, sluZieb alebo stavebnich

pr6c medzi Prijimatel'om a Dodrivatelom Projektu sa ustanovenie tikajtce sa

oboznifunenia Prijimatel'a uveden6 v prvej vete tohto odseku pouZijf obdobne, ak doslo

k identifikovaniu obdobnich nedostatkov.

14. V pripade, ak Poskytovatef neobozndmi Prijimatel'a so z6vermi z administrativnei '

koniroly v lehote do il kalenddmych dni odo dia predloZenia prisluSnej dokument6cie

Prijimatetom Poskltovatel'ovi, Prijimatel' je opr6vnen;i pozastavit' Realiz6ciu aktivit

Projektu do dasu obom6meqia sa so z|vermi z administrativnej kontroly. Prijimatel'nie
je v tomto pripade opftivnenli vykonat'fkon, ktonf bol kontrolovanli (napr. uzatvorenie

zmluvy, uzitvorenie dodatku k zmluve). Uzatvorenie zmluvy s rispeSnfm uch6dzadom

m6Ze 6y' v takomto pripade chripan6 ako podstatn6 poruSenie Zmluvy o poskynuti NFP.

Tfmto ustanovenim nie je dotknutd povinnost' Poskyovatel'a kontrolovaf uvedenri

dokumentdciu.

15. Ak Poskytovatel', na zriklade vykonanej administrativnej kontroly nezisti Ziadne tak6

poruSenii postupov alebo principov VO, v d6sledku ktorich by mohli b1A vfdavky

vynaloZen6 Prijimatefom kvalifikovan6 ako neopr6vnend, zahmie taketo kon5tatovanie

do Ziununu z administrativnej kontroly pravidiel a postupov VO' Uveden6

konstatovanie Poskyovatel'a vsak neznamen6 a v Ziadnom pripade sa nim nevyluduje, Ze

pripadnou d alSou (nesk6r vykonanou) kontrolou VO ned6jde k zisteniu porusenf

povinnosti Prijimatel'a, ktor6 mdZu vlwolat'pr6vne nasledky uveden6 najmii v odsekoch^s, 
s uz to tohto dli,nku, a to najm2i v ddsledku aplikrlcie postupov vychfldzaitcich z

metodicklfch usmemeni, rozhodnuti a lykladowich stanovisk uvo alebo Prdvnych

dokumeniov alebo komunik6cie s EK alebo infmi orgrinmi SR a EU'

16. Administrativna kontrola vo v Stddiu po podpise zmlury s tspesnfm uchidzaiom

Poskytovatel, aplikuje postupy administrativnej kontroly vo/prieskumu trhu aj na

administrativnu kontrolu vo/prieskumu trhu ukondeneho pred fdinnost'ou Zmluvy

o poskltnuti NFP, pridom administrativnu kontrolu takdhoto VO vykon6 aZ po ridinnosti
Zmluvy o poskltnuti NFP. Ustanovenia tfkajrice sa Poskltovatel'a ohl'adne moznosti
vlzvy na upravu srit'aZnej dokumentiicie, fpravu niivrhu zmluvy, navrhnutia zruSenia

rit'uZ. u kontroly d alSich postupov Prijimatel'a pred uzatvorenim zmluvy s rispesnim

uch6dzadom sa nepouZijir.

17. V pripade ak Poskytovatel' identifikuje nedodrZanie principov a postupov vo, resp.

porusinie pravidiel itanovenlich v legislative SR a EU po uzavreti'zmlury Prijimatel'a

a rispeSneho uchddzada, ale e5te lred fhradou opr6vnenjch vlfdavkov v. ZoP,

vzfahujricou sa k opr6vnenjm q/davkom Projektu, ktor6 vyplivajil z teali,z^cie Yo
(napr. na ziiklade ziiverov z administrativnej konlroly Vo), Poskytovatel' navrhne

Prijimatel'ovi e;-ante finandnti opravu resp. nepripusti vlidavky vzniknut6 na ziiklade VO
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18.

& fnancovania. Vo veci urdenia ex-ante opravy a sridasn6ho pripustenia kontrolovandho
VO k financovaniu postupuje Poskytovatel' v zrnysle Metodickdho pokynu CKO d. 11
k urtovaniu vj5ky vr6tenia poskltnutdho prispevku alebo jeho dasti pri poru3eni
pravidiel a postupov VO. Konednd potvrdenie ex-ante finandnej opravy vydii
Poskytovatel' Prijimatelbvi len po splneni podmienok urdenich Poskltovatel'om.
Vfdavky vzniknut6 z takdhoto VO budri mdct' by' pripusten6 k financovaniu za
podmienky zniZenia oprdvnenfch vlidavkov vo v1y'Ske urdenej ex-ante finandnej korekcie.

Spoloin6 ustanovenia k administrativnej kontrole VO

V pripade ak Poskytovatel' identifikuje nedodrZanie principov a postupov VO, resp.
poruSenie pravidiel stanovenich v legislative SR a EU, aZ podas realizfucie projektu, po
rihrade oprdvnenlfch vly'davkov vLoP, vzlahujircej sa k ndkladom projekiu, ktord
vyplfvajf z realizicie VO (napr. na zdklade vj.sledkov kontroly na mieste, vlldneho
auditu, auditu EK apod.) Poskytovatef postupuje v zmysle $ 27a zi*.ona o pomoci
a podpore a ak to urdi Poskytovatel' Prijimatet je povinnlf vrdtit' NFP alebo jeho dast' v
srilade s dkinkom l0 VZP. Pri stanovovani v1iSky finandnlich prostriedkov, ktor6 maju
by.t' Prijimatel'om vr6ten6, Posky'tovatel' postupuje v zmysle Metodick6ho pokynu CKO '
d. 11 k urdovaniu v1iSky vrdtenia poskytnutdho prispevku alebo jeho dasti pri poruseni
pravidiel a postupov VO. Ak tento Metodicky pokyn d. I 1 nie je moZn6 aplikovaf,
Poskytovatel postupuje v zmysle usmemenia o urdenf finandnlich opr6v, ktor6 je
potrebnd uplatiovaf na vlidavky spolufinancovand zo Struktunilnych fondov
a Koh6zneho fondu pri nedodrZani pravidiel VO (COCOF 07l0037i03-SK v zneni
neskorSich zmien), alebo indho Priivneho dokumentu vydandho na to oprdvnenlim
orgdnom, najmii CKO.

Prijimatel' sa zavdzuje upravit' v zmluve s Dodiivatel'om Projektu povinnost' Dodrivatel'a
strpiet' qikon kontroly/auditu,/overovania srivisiaceho s dodrivanlim tovarom,
prricami, uskutodnenl/mi stavebnimi priicami a poskytnutlimi sluZbami, a tieL
kedykol'vek podas platnosti a ridinnosti Zmluvy o poskltnuti NFp a posk).tnrit'
opr6vnenlfm osobiirn vietku potrebnt sridinnost'. zarovei sa Prijimatel' zaviizuje upravit'
v zmluve s Dodiivatel'om povinnost' predkladat' elektronickri verziu (vo formrite MS
Excel) podrobndho rozpodtu, ako aj povinnost' predkladat' v elektronickej verzii kazdir
zmenu tohto podrobn6ho rozpodtu, ku ktorej d6jde podas realizdcie predmetu zmluvy.

Na tdel overenia sriladu realizdcie vo s intemjm aktom Prijimatel'a je poskytovatel'
opr6vnen;l vyZiadaf si intemf akt, ktori upravuje realizirciu VO v podmienkach
Prij imatel'a. Ak realizricia vo Prijimatel'om bude realizovan6 v srilade s podmienkami
a postupmi definovanfrni v intemom akte Prijimatel'a, avsak v rozpore s principmi
a postupmi VO definovanlfch prdvnymi predpismi EU a SR, rozhodujrice.pre posridenie
splnenia podmienok a postupov VOje dodrZanie prdvnych predpisov EU a SR.
Poskltovatel' vykoniiva administrativnu kontrolu zad|vania zikaziek s nizkymi
hodnotami, resp. od 1. jirla 2013 zikaziek zadilanych podl'a zrikona o VO ridinn6ho od
l. jfla 2013, a to najnesk6r pred prvou rihradou NFP vzt'ahujricou. sa k niikladom
Projektu, ktor6 vypllivajri z realizircie VO. Prijimatel' je povinnf pri zad|vani zitkazky
s nizkou hodnotou, resp. od l. jfla 2013zrik aziek zadinanych podl'a ziikona o VO
fdinn6ho od l.jrila 2013, dodrZiavat' principy a postdpy VO definovan6 v zikone o VO
a prdvnych dokumentoch Poskltovatefa. Pri zikazke s nizkou hodnotou kontroluje
Poskytovatel' aj dodrZanie povinnosti zverqnenia zadilania takejto zikazky v zmysle $ 9
ods. 9 ziikona o VO (plati pre zikazky s nizkou hodnotou zadiland od 1,7.2013 v zmysle
z6kona d. 9512013 Z.z.).

19.

20.

21.
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22. Poskyovatel' vykon6va administrativnu kontrolu VO pre vietkV JQ-'-realizovan6-- 
Prijimatelom v srilade s pr6vnym poriadkom- SR' prrlvnymi aktmi EU'. riadiacou

dokument6ciou u .,, r1n'vri" 
" ptaineno Metodick6ho pokynu Poskltovatefa

k administrativnej kontrole VO vykon6van6ho Prijimatel'om'

dIiNOK4 POVINNOST POSKYTOVAi TNTONNTACM A PREDKLADAf

MONITOROVACIE SPRAVY

1. Poskltovateli je v zmysle Nariadenia 1083 a v srilade so z6sadou riadneho finandn6ho

riadenia zodpovednli za zber irdajov o realiz6cii, Projektu. porrebnich,pt:, 
ftl?"'ne

riadenie, monitorovanie, pr.u..ou*i. a audiry a zabezpedenie vhodndho (analltick6ho)

vedenia ridtovni"tua pro.1e.ktor. u prijimatel'ov. Za fdelom toho, aby Poskytovatel' mohol

splnif svoje povinnosti tfkajrice 
"sa 

monitorovania realizfrcie Projektu Prijimatera'

Zmluvn6 strany sa aonoati'" Ze Prijimatef je povinnf pravidelne podas platnosti

a ridinnosti Zmlury o poskytnuti Nfp, tj. za obdobie Realizacie aktivit Projektu

a obdobie 5 rokov oO Finandndho ukondenia Projektu, predkladat' Poskytovatel'ovi

orostrednictvom Portrilu ITMS, ako aj v pisomnej forme Monitorovacie spriivy za

iodmienok a v lehotiich2 uvedenfch v Zmluve o poskynuti NFP' a to:

a) PriebeZntmonitorovaqiu spr6vu,

b) Zdverednrimonitorovaciusprdvu,

c) N6slednri monitorovaciu spr6vu'

Prij imatel' zri'rovei predklad6 Poskytovatel'ovi v pisomnej forme Hl6senie o zadati

realiz1cieprojektu (Pril;;; t. +1 do i dni od zat'atiircalizLicie Aktivjt Projektu (Zadatia

p.i" nu p-j"r.to, uk k iatatiu prfrc na projekte dochadza po nadobudnuti ridinnosti

Zmluvy o poskl'tnuti NFP. V pripade Zalatia.pnia. na Projekte v obdobi medzi diom

preotozenia ziadosti o NFp a diom nadobudnuti; fdinnosti Zmluvy o poskynuti NFP, je

itii.u,"t, povinnli zaslaf poskltovatel'ovi Hl6senie o zadati realizircie Projektu do 7 dni

odo dfia na-dobudnutia fdinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP'

2. obsah a forma Monitorovacej sprrivy je Standardizovan6 a zi:'dzn6 pre vsetky subjekty

zapojene do procesu *ottit-ou-iu a hodnotenia' Monitorovacie spr6ly projektu sti

Poskytovatelovi Oorudovan6 v stanovenich lehot6ch v elektronickej forme

p.o.t."dni.tuo.verejnejdastiportriluITMSavpisomnejforme.InStrul<ciekvyplneniu
Monitorovacej spravy sf dostupne na webovom sidle Poskytovatefa a SORO'

3.Priebeinimonitorovaciaspr6va.Prijimateljepovinnfpredkladat,PoskytovateJ'oviza
obdobie od Zatatia prAc na Proje[te do Ukondenia prSc na Prpjekte. PriebeZn€

monitorovacie spravy vZdy najnesk6r do 15. dia mesiaca nasledujriceho po sledovanom

obdobi, ktorj.m 1" p."a"t aarujri"ich 6 mesiacov. _prv6 sledovane obdobie zadina plynft'

prvlim diom katendemeno .iesiaca, v ktorom doslo k uzavretiu Zmluvy o poskltnuti

i.rri. v pripade, ak dasov6 opr6vnenost' Realiziicie aktivit Projektu. zawita aJ obdobie

pred uzavretim a uernnosfou Zmlu"y o poskltnuti NFP' prv6 PriebbZn6 monitorovacia

spr6va bude zahfiaf okrem prveho iledovan€ho obdobia aj obdobie od Zadatia priic na

p'rojekte do uzavretia z-tunv o poskytnuti Nlp. z? obdobie 6 mesiacov, podas ktordho
.d6jde 

k ukond"niu pJ" na" rrojekte sa priebeZn6 monitorovaci4 sfnlva. nepredkladrl

a ialutdza 1u Z6veietn6 monitorovacia spriiva. PriebeZna monitorovacia spriiva sa

2 posk]1ovatel, mdze pozadovaf od prijimatel'a predlozenie Monitorovacej spr6vy aj mimo termindv pevne stanovenycn

r tejto Zmlure o PoskYnuti NFP'
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ani v pripade, ak obdobie od ZaEatia priic na Projekte do Ukondenia pnic na
Projekte trvalo v dase pred nadobudnutim ridinnosti Zmluvy o posklnuti NFP; v takomto
prfpade PriebeZn[ monitorovaciu spriivu nahrfidza Ziverc(nh monitorovacia spriiva.
V nimci PriebeZnej monitorovacej sprdvy Prijimatel' poskytuje najmii, ale nielen ridaje:

a) o realizovanfch Aktivitrich Projektu;
b) o zmenrich finandndho harmonogramu Projektu.

ZAvereEnA monitorovacia sprfva. Prijimatel' je povinnlf predloZit' Poskltovatel'ovi
Zinerednt monitorovaciu spr6vu najnesk6r do 15. dia mesiaca nasledujriceho po
mesiaci, v ktorom doilo k Ukondeniu pr6c na Projekte za podmienky, Ze boli
zrealizovane a uhraden6 v5etky (oprdvnend i neopr6vnend) vlidavky v5etkfm
Dod6vatel'om a tieto si premietnut6 do irdtovnictva Prijimatel'a v zmysle prisluSnych
pr6vnych predpisov SR a EU a podmienok stanovenyich v Zmluve o poskytnuti NFP.
Termin na predloZenie Z6verednej monitorovacej spr6vy zadina plynrit'najsk6r prvlim
diom mesiaca nasledujfcom po mesiaci, kedy do5lo k Ukondeniu pr6c na Projekte. Ak
Prijimatel poruSi ttito povinnost', a ak to urdi Posky.tovatel', Prijimatet je povinnli vriitit'
NFP alebo jeho dast' v srilade s dkinkom l0 VZP. Zivereln| monitorovacia spr6va.
Projektu obsahuj e naj mZi:

a) re6lne dosiahnut6 hodnoty vfsledkovl/ch ukazovatel'ov Projektu, vriitane
meratel'n1fch ukazovatel'ov horizont6lnych priorit tam, kde je to relevantn6,

b) zomam v,.fstupov jednotlir4fch Aktivit Projektu,
c) dei Ukondenia priic na Projekte,
d) d'alSiu dokument6ciu poZadovanri zo strany Poskytovatel'a vo vzt'ahu k overeniu

v-isledkov Projektu.

Ndsledni monitorovacia sprriva. Prijimatel'sa zaviizuje predkladat' Poskytovatel'ovi
N6slednd monitorovacie spr6vy podas 5 rokov odo dia Finandn6ho ukondenia Projektu.
Nrislednd monitorovacie sprdvy je Prijimatel' povinnj predkladat' Poskltovatel'ovi do 15.
dria mesiaca nasledujtceho po sledovanom obdobi, kton-im je predchddzajricich 12
mesiacov. Prvd sledovan6 obdobie zadina plynrit'od prvdho dia kalendrfu-neho mesiaca,
v ktorom do5lo k Finandn6mu ukondeniu Projektu. V pripade, ak k Finandn6mu
ukondeniu Projektu do5lo nesk6r ako k Ukondeniu pr6c na Projekte, prv6 NriLslednri
monitorovacia spriiva bude zahfiat' okrem monitorovan6ho obdobia aj obdobie od
Ukondenia pr6c na Projekte do Finandn6ho ukondenia Projektu. Nrisledn6 monitorovacia
spriva Projektu obsahuje aktu6lne hodnoty vlisledkovfch a dopadov;ich ukazovatel'ov
Projektu, vr6tane meratel'nlfch ukazovatel'ov horizontiilnych priorit tam, kde je to
relevantn6, zd6vodnenie v pripade neudrZania hodn6t meratel'n1/ch ukazovatel'ov
r"-isledku a v pripade poslednej Nrislednej monitorovacej sprrlvy aj zddvodnenie v pripade
nedosiahnutia stanovenjch hodn6t meratel'nfch ukazovatel'ov dopadu vr6tane
ukazovatel'ov horizontrilnych priorit EU. Nrislednri monitorovacia sprilva obsahuje ridaje,
ktord sri potrebnd pre overenie splnenia podmienok UdrZatel'nosti, vrdtane udrZania
vjsledkov Projektu v zmysle dlinku 57 Nariadenia 1083.

V pripade nespr6vnosti alebo neriplnosti Monitorovacich spr6v uvederilfch v odsekoch 3
aZ 5 tohto dkiLnku Poskytovatel' poskltne Prijimatel'ovi primeranri lehotu na odstr6nenie
nedostatkov, nie krat5iu ako 7 dni, maximrilne v3ak 14 dni. Prij fmatel' je povinnj
v priebehu tejto lehoty nedostatky odstranit', resp. Monitorovaciu dpnivu Projektu
doplnit'. V pripade rozporu Monitorovacej spriivy Projektu so . skutkol'r-im stavom
Realiz6cie aktivit Projektu, alebo so Zmluvou o posklrnuti NFP je Prij imatel' povinni.
v lehote urdenej Poskytovatelom tento rozpor od6vodnit'.

7. Poskyovatel m6Ze na ziiklade posridenia Monitorovacich sprdv:

6.
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vykonat' kontrolu na mieste, najmZi v srivislosti s dodrZanim harmonogramu
realizircie Aktivit, proporcionalitou pouiitich finandnich zdrojov k dosahovanfm
qistupom a v1/raznej5imi zmenami rozpodtov Aktivit;
poZadovat' vr6tenie dasti alebo cel6ho vyplaten6ho NFP v pr(pade nedosiahnutia
alebo zniZenia zmluvne z|vaznych vlisledkovlich ukazovatel'ov Projektu, vr6tane
meratel'nfch ukazovatel'ov horizontiilnych priorit o viac ako 5Yo tam, kde je to
relevantn6, postupom podl'a dl6nku l0 ods. 1 pism. g) VZP.

9.

c) Poskytovatel'a Prijimatel' sa osobitne dohodli, Ze Prijimatel' je povinnf v1'tvorif
nov6 pracovn6 miesto/a pre mladdho/fch dloveka/l'udi vo veku 15-29 rokov
vr6tane (obdan SR) tak, ako to vyplfva zo schvrllen6ho Projektu v nadviiznosti na
dlrinok K bod 1 1 . a 12. Sch6my Stdtnej pomoci a vykiuat splnenie tejto povinnosti
v riirnci splnenia vjsledkovjch ukazovatel'ov Projektu. Zittovei m6 Prijimatel'
povinnost' udrZat' vytvorend pracovn6 miesto/a podas doby, kedy doch6dza
k n6sledndmu monitorovaniu projektu (prvri veta ods. 5 tohto dl6nku), ti. podas
obdobia 5 rokov, odo dia finandneho ukondenia Projektu. Ak ned6jde k vytvoreniu
alebo ak ned6jde k udrZaniu vytvorendho pracovn6ho miesta./pracovnf ch miest
podl'a predchridzajriceho textu, je Poskltovatel' opr6vnenli Ziadat' od Prijimatel'a
vr6tenie dasti vyplaten6ho NFP alebo je opr6vnenlf zniZit' sumu schv6len6ho NFP,
ak je zrejm6, Ze k vltvoreniu pracovn6ho miesta ned6jde. Vf5ka sumy NFP, ktorej
vriltenie je Poskytovate.l' oprdvneny Ziadat', resp. o ktoru je opr6vnenf zniZit' sumu
schv6len6ho NFP sa vypodita pomeme, a to podLa vj5ky NFP pripadajricej na I
novovltvoren6 pracovnd miesto pre mlad6ho dloveka (napr' vliSka schv6len6ho NFP
predstavuje sumu I 000 000 Eur a Prijimatel' sa zaviazal vyvorit' 5 pracovnllch
miest pre mladjch fudi, polom vlSka NFP pripadajrica na 1 novovyfvoren6
pracovn6 miesto pre mladeho dloveka predstavuje sumu 200 000 Pur) a podl'a podtu
nevltvorenfch alebo neudrZanjch pracovnych miest pre mladych I'udi, a to
postupom podl'a dkinku 10 VZP. Ak Prijimatel' nevytvori alebo neudrZi ani jedno (1)
pracovn6 miesto pre mlad6ho dloveka, k vltvoreniu alebo udrZaniu ktor6ho malo
d6jst' v zmysle schv6len6ho Projektu, ide o podstatn6 poruSenie Zmluvy
o poskytnuti NFP a Poskytovatel' je povinn;i Ziadat' vnitenie celej dasti uZ
vyplaten6ho NFP spiit'postupom podfa dkinku 10VZP. Pre tiely tohto ustanovenia
sa pojmom ,,schv6lenf Projekt" rozumie Projekt Prijimatel'a tak, ako bol schvdlenli
Rozhodnutim o schvdleni Ziadosti o NFP.

Prij imatel' je povinnj na Ziadost' Poskytovatel'a Bezodkladne predloZit' informiicie
a Dokument6ciu srivisiacu s charakterom a postavenim Prijimatel'a, s realizdciou
Projektu, tidelom Projektu, s aktivitami Prij imatel'a srivisiacimi s ridelom Projektu'
s vedenim ridtovnictv4 a to aj mimo Monitorovacich spr6v a terminov uvedenl/ch
v tomto dldnlu VZP.

Prijimatel' je povinnlf Bezodkladne podrobne pisomne informovat' Poskytovatela o zadati
a ukondeni akdhokol'vek sridneho, trestn6ho, exekudn6ho, konkurzndho,
restrukturalizadn6ho, spriivneho alebo indho konania vodi Prijimatel'ovi, o vstupe
Prijimatel'a do likviddcie a jej ukondeni, o vzniku a z6niku OVZ, o vSetkych zisteniach
opr6vnenlfch os6b podl'a dl6nku 12 tlichto VZP, prfpadne inlich kontrolnlfch org6nov, ako
aj o infch skutodnostiach, ktor6 majir alebo m6Zu mat' vplyv na Realiz6ciu aktivit
Projektu a./alebo na povahu a fdel Projektu.

10. Prijimatet je zodpovednlf za vdasnost', presnost', spr6vnost', pravdivost' a riplnost'
v3etklich informdcii poskytovanlich Poskytovatel'ovi

a)

b)

8.

Slrana 12 z l,l



llcsplnenie povinnosti predkladat' ripln6, sprrivne, presn6, a pravdivd Monitorovacie
spnivy Projektu, je podstatnim poruSenim Zmluvy o poskltnuti NFp. Rovnakd pnivne
d6sledky mii aj nepodanie Monitorovacej sprdvy v lehotrich stanovenl/ch v tomto dllLnku
VZP.

12. Ak Poskytovatel' zisti, Ze Prijimatel' nezadal s Realiz6ciou aktivit Projektu do 3 mesiacov
od terminu uveden6ho v Prilohe d. 2 (Predmet podpory NFp), povaZuje sa to za podstatn6
poruSenie Zmluvy o poskltnuti NFP a Poskytovatel' je opr6vnenlf od Zmluvy
o poskytnuti NFP odstripit'.

ildnoKS PUBLICITAAINFoRMovANoSI

l. Prijimatel' je povinn! podas platnosti a ridinnosti Zmluvy o poskytnuti NFp informovat'
verejnost' o poskynutej pomoci v srilade s aktudlnym Manurllom informovania
a publicity pre prijimatel'ov NFP, ktorf ie dostupnlf na webovom sidle poskJ.tovatelia.

2. Prij imatel' je povinnl/ Poskltovatel'ovi posk).tovat' sridinnost' na ridely publicity prikladov
dobrej praxe.

3. Pre ridely uvedend v odseku 2 tohto dlAnku prijimatel':

a) poskytne fotografie tfkajfce sa realiz6cie Projektu, umozni lyhotovenie z6berov na
ridely publicity osob6m opr6vnenlim na to Poskltovatetom; '

b) vyhotovi fotografie z miesta pred zadatim a podas realizdcie projektu a na
poZiadanie Poskytovatel'a mu ich zaSle;

c) prijme osobu opr6vnenri Poskytovatel'om na rykonanie intrerview na ridely
publikovania Projektu ako priklad dobrej praxe;

d) prijme in6 osoby zastupujfce orgriny EU, Slovenskej republiky alebo m6dirl
v sprievode z6stupcu PoskJtovateLa alebo cKo alebo na zriklade ich oznarnu za
ridelom obomiimenia sa s Projektom, resp. tvorby publicity.

4. Prijimatel'ovi sa zakazuje umiestnit' v mieste realiz6cie Projektu inri reklamnt tabuLu
viidSich rozmerov ako sri tabule uveden6 v Manu6li informovania a oublicitv ore
prij imatel'ov NFP.

5. Prij fmatel' sfhlasi, aby ho Poskytovatel zaradil do zoznamu prijimatel'ov na ridely
publicity a informovanosti. Prijimatel zrfuovei srihlasi so zverejnenim nasledujricich
informiicii a dokumentov v zozname Prijimatelbv: nil.zov a sidlo prijimatel'a; nazov, ciele
a strudnlf opis Projektu; miesto realiziicie aktivit Projektu; das realizicie projektu;
celkov6 ndklady na Projekt; vfska poskltnut6ho neniiwatn6ho finandndho prispevku;
ukazovatele Projektu; fotografie a video zirbery z miesta realiziicie projektu;
predpokladanlf koniec realiziicie aktivit Projektu. Prijimatel' srihlasi so zverejnenim
uvedenfch ridajov aj injmi sp6sobmi, na zriklade rozhodnutia poskytovatel'a.

ilrinok 6 VLASTNiCTVO A POUZITIE VfSTUPov

I . Pri jimatel' sa zaviizuje. Ze bude:

a) vjludnfm vlastnikom, spoluvlastnikom alebo ndjomcom stavieb a,/alebo pozemkov,
v ktoqich, na ktorich alebo v srivislosti s ktonfoni bude Projekt realizovat' minim6lne
podas obdobia Realizricie aktivit Projektu a podas obdobia udr2aiel'nosti proiektu
(d'alej ako ..Nehnutel'nosti na realizdciu projekru"). Z prdvneho vzfahu prijimatel'a
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2.

3 .

A

k Nehnutel'nosti am na realiziciu Projektu musi b1t zrqm{ Le Prij imatel je
opriivneny/ Nehnutefnosti na realiz6ciu Projektu uZivat' podas obdobia Realiziicie
aktivit Projektu a podas obdobia UdrZatel'nosti Projektu, pridom m6Ze d6jst' aj ku
kombinicii r6znych prdvnych titulov, ktor6 zakladaji prilvo Prijimatela ui;ivat
Nehnutel'nosti na realizriciu Projektu (napriklad kombin6cia podielov6ho
spoluvlastnictva a srihlasu druh6ho (d alSich) podieloqy'ch spoluvlastnikov na
uZivanie spoloinej veci;. .

b) veci, priiva alebo ind majetkovd hodnoty, ktor6 obstaral v rrlrnci Projektu z NFP
alebo zjeho dasti (d'alej ako,,majetok nadobudnuty z NFP"):

(i) pouZivat' qfludne pri v;ikone vlastnej podnikatel'skej dinnosti v riimci Projektu,
na ktorri sa pomoc poskytuje a

(ii) zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku minim6lne podas
UdrZatel'nosti Projektu pri dodrZani z6kona o fdtovnictve a

(iii) nadobudne od tretich os6b na z6klade vyuZitia postupov a podmienok VO
uvedenfch v dl6nku 3 VZP. Majetok nadobudnutf zNFP, ktoni bol
nadobudnutf od tretich os6b, musi by novj a nepouZivanl/, pridom za novy/
majetok sa nepovaZuje taklf majetok, ktorj Prijimatel'uZ predtfm vlastnil alebo
mal k nemu inyi pr6vny vzt ah, di priiLvny nrirok a n6sledne ho nadobudol od
tretej osoby.

PoruSenie povinnosti uvedenlich v odseku 1 tohto dl6nku Prijimatel'om sa povaZuje za
podstatn6 poru5enie Zmluvy o poskltnuti NFP, ktord opr6viuje Poskytovatel'a od
Zmluvy o poskltnuti NFP odstripit' a Prijimatel' je povinnli na zriklade Ziadosti
Poskltovatefa vr6tit' NFP alebo jeho dast' v srilade s dkinkom 10 VZP. .

Majetok nadobudnutli z NFP alebo z jeho dasti nem6Ze by podas Realizricie aktivit
Projektu a podas UdrZatel'nosti Projektu:

a) prevedenli na tretiu osobu, alebo

b) prenajatj tretej osobe alebo

c) zataieny akymkol'vek pr6vom tretej osoby; okrem pripadu, ak je vyhidend, Ze
takdto pr6vo m6Le zniLit vjt'aZok pre Poskytovatel'a z predaja zdlohu pri
pripadnom vlikone zriloZndho pr6va v d6sledku doho by pohLadrivka Poskytovatefa
nebola uspokojen6 v celom rozsahu a/alebo neohrozuje alebo neznemoZiuje
dosiahnutie ridelu Projektu podl'a dlanku 2.2 zmluvy;

d) zatailen! zitlolnym prdvom v prospech tretej osoby, ktord nie je Financujricou
bankou, ak ide o vec, ktor6 predstavuj e zirovei aj zriloh podl'a ods. 8 pism. f) tohto
dldnku.

PoruSenie povinnosti uvedenlich v odseku 3 tohto dlAnku Prijimatel'om sa povaZuje
za podstatn6 poruSenie Zmluvy o poskltnuti NFP, ktor6 opriiviuje Poskytovatel'a od
Zmluvy o poskytnuti NFP odstripit' a zdrovei Prijimatel' je povinnli vr6tit' NFP alebo jeho
dasf v srilade s dkinkom l0 VZP.

Pri dodrZani podmienok uvedenly'ch v odsekoch 1. a3. tohto dl6nku Prijimatel' zarovei
berie na vedomie, Ze scudzenie alebo pren6jom alebo ak6kotvek in6 pienechanie majetku
nadobudnut6ho z NFP alebo z jeho dasti za inych ako trhovlich podmienok m6Ze
zakladat' nedovolenri Stritnu pomoc v zmysle prisluSnjch pr6vnych predpisov a pnivnych
aktov EU, z doho pre Prijimatel'a budri vypli'vat' prislu5nd prtlvne ndsl'edky.
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8.

stranv sa dohodli a suhlasia. Ze maietok nadobudnut i z NFP alebo z ieho dasti
podlieha l.y'konu rozhodnutia v zmysle v5eobecne z|vdznfch pr6vnych predpisov
Slovenskej republiky len v pripade, ak je osobou opr6vnenou z vfkonu rozhodnutia
Poskytovatet, Ministerstvo financii SR, prisluSn6 spr6va finandnej kontroly alebo
Financuirica banka.

Prijfmatel'sa zaviizuje poskltnrit' Poskltovatel'ovi a prisluSnym orgdnom SR a EU vSetkr,
Dokumentriciu vltvorenf pri Realizicii alebo v srivislosti s Realiz6ciou aktivit Projektu,
a tfmto zdrovei udetuje Poskytovatel'ovi a prisluSnim org6nom SR a EU pr6vo na
pouZitie ridajov z tejto DokumentriLcie na fdely srivisiace s touto Zmluvou o poskltnuti
NFP pri zohl'adneni autorskich a priemyselnlfch pr6v Prijimatelia.

Prijimatel' sa za tdelom zabezpe(enia svojich zriviizkov vzniknutfch z poruSenia
povinnostf upravenych v Zmluve o poskltnuti NFP zav2izuje uzavrief s Poskytovatel'om
samostatnf pisomnri zmluvu o zriadeni zirloin|ho prdva. Pre zabezpedenie z|vdzkov
vypljvajricich zo Zmlwy o poskytnuti NFP platia vSetky nasledovnd podmienky:

a) K hnutefnlfm alebo nehnutel'n1im veciam, ktord tvoria predmet zrilohu, musi b1t'..
vlastnicke pr6vo fplne majetkovo-pr6vne vysporiadan6; to znamen6, 2e je znirny
vlastnik, resp. v5etci spoluvlastnici veci a sudet ich spoluvlastn(ckych podielov
k veci, ktoril je predmetom z6lohu, je 1/1.

b) K zriadeniu z loindho prila m6Ze d6jst' aj postupne, ato y pripade postupndho
vypl6cania NFP.

c) Hodnota zrllohu musi byt' rovnri alebo vy5Sia ako sridet uZ vyplatendho NFP a te_
dasti NFP, ktoru Prijimatel' Ziada vyplatit'na zriklade predloZenej ZoP, V prfpade
postupndho zriad'ovania ziioZndho priiva je jednou z podmienok vyplatenia dasti
NFP preukr2anie zriadenia ziioin5ho priwa zabezpedujriceho aj tuto e5te
nevyplatenir dast'NFP, ktorri bola obsiahnut6 v konkr6tnej ZoP Prijimatel'a.

d) Z6lohom m6Zu byt':

(i) veci vo vfludnom vlastnictve Prijimatel'4 pniva alebo ind majetkov6
hodnoty patriace vlfludne Prijimatel'ovi, alebo

(ii) veci v spoluvlastnictve Prijimatel'a za podmienky, Le ziioicom brude aj
druhli spoluvlastnik/ostatni spoluvlastnici; tak, Ze musi b1t' dosiahnutj
sfhlas viidSiny so zriadenim ziio1nlho prdrva na zriloh poditanf podl'a
velkosti podielov spoluvlastnikov veci, ktor6je zilohom, alebo

(iii) veci vo vlastnictve tretej osoby/os6b za podmienky, Ze so zriadenim
ziioLnfho priiva na z6loh srihlasi vlastnik alebo spoluvlastnici veci pri
dosiahnuti srihlasu podl'a predchrldzajriceho bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve os6b uvedenfch v bodoch (i) aZ (iii) vy3Sie za
podmienok tam uvedenjch alebo

(v) ine Poskyovatefom akceptovand priiva alebo maj6tkov6 hodnoty
analogicky za splnenia podmienok (ii) aZ (iv), ak nepatria vfludne
Prijimatel'ovi.

i) Za kumulativneho splnenia vSetklich podmienok uvedenl/ch v'tomto odseku 8..
zdlohom m6Ze b1.t' bud' majetok nadobudnutlf z NFP alebo iri6 veci, priiva alebo
majetkov6 hodnoty spliajrice podmienky pism. d) tohto dl6nku .

f) V pripade, ak Prijimatef vyuZiva na financovanie dasti opriivnenych vjdavkov
alebo aspo4 dasti neoprilvnen;ich vlidavkciv Projektu penaZnd prostriedky z fveru
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poskltnut6ho Financujricou bankou a Prijimatel' poskltuje ako zriloh rovnakf vec,
prrivo alebo inf majetkovri hodnotu pre Posk]tovatel'a apre Financujricu banku
(d alej ako ,,Z6loW'), pre zriadenie a vfkon zirloLndho priiva sa znrluvnd strany
dohodli aj na tYchto podmienkach:

(i) Financujrica banka m6Ze by' uveden6 ako zloiny veritel prvf v poradi'

V takom pripade bude Poskytovatel' uveden;i ako zfiloLny veritel' druhi
v poradi. Financujrica banka si m6Ze zriadit' zitloLnl prhvo aj v d'alSom
poradi.

(ii) V nadviiznosti na bod (i) Prijimatel' sa zav2uje, 2e nezafaii predmetnlf
zilloh zriadenim d al5ieho ziiloZn6ho pr6va. PoruSenie tejto povinnosti sa
bude povaZovaf za poruSenie pravidiel a zmluvnjch podmienok v zmysle
dlinku 9 ods. 2.4 pism. g) tychto VZP, ktor6 oprriviuje Poskytovatel'a
odstripit' od Zmlurry o poskytnuti NFP.

(iii) Zmluvn6 strany sa dohodli, Ze:
1. poruSenie zmluvy o fvere uzavretej medzi Prij imatel'om ako klientom

Financujricej banky a Financujricou bankou (d alej len ako ,,Zmluva
o rivere") zo strany Prijimatel'a, alebo

2. odstripenie Financujticej banky od Zmluvy o fvere alebo
3. ak6kol'vek in6 ukondenie Zmluvy o rivere alebo
4. vyhlisenie preddasnej splatnosti uveru poskytnut6ho Prijimatel'ovi na

ziklade ZmlwY o ivere, ktor6:
a) m6 alebo m6Ze mat' za n6sledok speiaZenie z6lohu v nirnci

vfkonu zriloZn6ho Priiva alebo
b) sp6sobi neschopnost' Prijimatel'a preukrizaf Tdroje financovania

opr6vnenfch vidavkov podl'a schv6lenej intenzity pomoci alebo
neopr6vnenfch vlidavkov v zmysle dl6nku 3'l zmluvy na
zttklade v Y zv Y Poskytovate f a,

predstavuje ziirovei nesplnenie podmienok pre riadnu Realiz6ciu
aktivit Projektu smerujricu k dosiahnutiu ridelu projektu definovan6ho
v dl6nku 2.2 zmlwy, v ddsledku doho je zitrovei aj podstatnlim
poruSenim Zmluvy o poskynuti NFP spojenfm s povinnost'ou
Prijimatel'a vnitit' uZ poskltnutii NFP alebo jeho dast'.

(iv) Prijimatel je povinnf predloZit' Financujtcej banke jedno ryhotovenie
tejto Zmlury o poskltnuti NFP do 10 pracovnfch dni odo df,a
nadobudnutia jej ridinnosti a v pripade jej zmeny alebo doplnenia aj jedno

vyhotovenie kaZd6ho dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.

(v) Prijimatel' timto udel'uje Poskltovatel'ovi sihlas s poskltnutim
aklichkol'vek ridajov a informricii tikajricich sa Zmluvy o poskytnuti NFP
alebo infch zmlirv uzavretjch medzi Prijimatel'om a Poskytovatel'om
v nadviiznosti na Zmluvu o poskltnuti NFP, vr6tane osobnich ridajov
poZivaj ricich ochranu podl'a osobitn'.i ch predpisov, F i nancuj ricej banke'

(vi) V pr(pade, ak Financujrica banka obdrZi vit'aZok z predaja zrilohu, bude sa
s vlit'aZkom nakladat' sp6sobom stanoven;im v $24a zrlkona o pomoci
a podpore. Ak by aplik6cia uvedendho ustanovenia zlkona o pomoci
a podpore nebola moZn6, Prij imatet tlimto vjslovene srihlasi, Ze
Financujfca banka bude drzat' tento vylaLok u sela alebo ho zveri do
notrirskej fschovy, ato aZ do dasu, kfm nebudri splnend vSetky podmienky
pre vyplatenie dasti vit'aZku z predaja Zdlohu Poskltovatel'ovi na ziklade
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jeho splatnej pohtadrivky vodi Prijimatel'ovi vypljvajricej zo Zmltvy
o poskytnut( NFP. Prij imatef sa zdrLi akfchkol'vek fkonov, ktore by
znamenali poruSenie z|vdzku uvedendho v predchrldzajricej vete.

(vii) PodrobnejSie pravidki tfkajrice sa zriadenia, vzniku a r"jkonu zailoZndho
priva budf dohodnute v pisomnej zmluve o niadeni z6loin6ho priwa,
ktonir bude uzawet6 v nadviiznosti na Zmluvu o poskytnuti NFP.

(viii) Pre vyhidenie pochybnosti sa uvddza, Ze v5etky podmienky dohodnutd
v pism. a) aZ f) tohto odseku zost6vajri pre Prijimatel'a z6viizn6.

g) Prijimatel' berie na vedomie a srihlasi s tjm, Ze zmena vlastnika veci, maj itel'a pr6v
alebo majetkoq/ch hodn6t uvedenlfch v odseku 1. a 3. tohto dkinku. VZP, ku ktorej
d6jde v ddsledku vlikonu z6loZn6ho priiva ziloLnym veritel'om odli5nfm od
Poskyovatel'a, sa povaZuje za podstatnri zmenu Projektu, ak k takejto zmene
vlastnika./majitel'a d6jde podas Realiz6cie aktivit Projektu a podas UdrZatelhosti
Projektu. To neplati, ak je ziioLnym veritel'om, ktoni vykon6va ziioLn6 pr|vo
podta predch6dzajucej vety Financujtca banka, ktorii m6 s Poskytovatel'om
uzavretf zmluvu o spoluprdci a spolodnom postupe medzi bankou a orgainmi
zastupuj[cimi Slovenskri republiku.

h) NedodrZanie ktorejkol'vek z povinnosti Prijimatel'a uvedenl/ch v tomto odseku sa
povaZuje za podstatn6 poruSenie Zmlury o poskytnuti MP, ktord opr6viuje
Poskltovatefa odstripit' od Zmluvy o poskytnuti NFP.

9. Prij imatel' je povinn;i, s vlfnimkou nehmotn6ho majetku, ktor6ho povaha to nedovol'uje
(napr. software, licencie na predmety priemyseln6ho vlastnictva, patenty, ochrann6
zniirnky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je moZn6 poistit':

a) riadne poistit' majetok nadobudnuty z NFP alebo z jeho dasti,

b) riadne poistit' majetok, kto4i je zdlohom zabezpedujricim ziniizky Prij imatel'a podl'a
Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je tento odli5nlf od majetku podl'a pism. a) tohto
odseku, pridom tento zriviizok bude obsahom zmluvy o zriadeni zirloLn5ho pril4

c) zabezpedit', aby bol majetok vo vlastnictve tretej osoby / tretich osdb, ak je
predmetom ziiohu zabezpe(ujriceho zhviizky Prijimatel'a podta Zmluvy o poskltnuti
NFP v zmysle ods. 8 pism. d) dasti (ii); (iii) a (v) tohto dlinku riadne poisten;f.

Pre vSetky vySSie uvedend situricie a) aZ c) tohto odseku platia tieto pravidld:

(i) Poskltovatel'je opr6vnenf preskrimat' poistenie majetku a sridasne urdit'
podmienky takdhoto poistenia, ktord zahrfiajt aj urdenie typu poistnlfch rizik,
pre ktor6 sa poistenie vyZaduje, napriklad poistenie pre pripdd poSkodenia,
znidenia, odcudzenia alebo inlich 3k6d.

(ii) Prijimatel' je povinn;i uzavriet' poistnf zmluvu a zabezpedit' jej ridinnost' podas
trvania platnosti a ridinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP. Za tlfmto ridelom je
Prijimatel povinnl/ plnit' svoje ziv'dzky vyplyivajfice z uzavretej poistnej
zmluvy a dodrZiavat' podmienky v nej uveden6, najmii je povinnf platit'
poistn6 riadne a vdas, a to aZ do dia z6niku Zmluvy o poskJtnuti NFP. Ak pred

. timto diom d6jde k zriniku poistnej zmluvy, je Prij imatel'. povinnj uzavriet'
novf poistnri zmluvu za podmienok urdenl/ch Poskl.tovatel'om tak, aby sa
poistn6 ochrana majetku nezmen5ila a aby novrl poistnil zmluva spiiala vSetky
n6leZitosti poistnej zmlury uvedend v tomto bode.
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(iii) V pripade, ak je predmetom Z6lohu majetok tretej osoby, Prijimatel' je povinnf
zabezpedit, aby tretia osoba dodrZiavala v5etky povinnosti uloZen6
Prijimatel'ovi v dasti (ii) tohto odseku a Poskltovatelovi z toho vlplivajf
rovnak6 prrlva, ako by mal vodi Prijimatel'ovi, ak by poistenlim bol Prijimatel'
v zmysle dasti (ii) tohto odseku 9.

10. Pokial' ide o vinkuliciu poistn6ho plnenia pre pripad poistnej udalosti v prospech
Poskytovatel'a, ak je poistenou vecou z6loh, je Prijimatel' povinn;i predloiit'
Posky'tovatefovi poistbviou potvrden6 tladivo ,,Osobitn6 dojednania v nadviiznosti na
reZim upravenf $l51mc ods. 2 Obdianskeho z6konnika", ak Poskltovatel' neurdi inak,
a to bez ohl'adu na to, di je alebo nie je vlastnikom / spoluvlastnikom zrilohu.

11. NedodrZanie povinnosti Prijimatel'a uvedenich v odseku 9 tohto dlenku sa povaZuje za
podstatn6 poruSenie Zmlury o poskynuti NFP, ktor6 oprdviuje Poskltovatel'a od znluvy
odstripif.

iIdNOK 7 PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTi

l. Prijimatel' je opr6vnenj previest' priiva a povinnosti z tejto Zmlury o poskytnuti NFP na
inj subjekt iba za splnenia podmienok podl'a dl6nku 2 ods. 3 pism. c) tichto VZP.

2. Zmena vlastnickej Struktirry Prijimatela (napriklad prevod - akcii alebo prevod
obchodn6ho podielu v obchodnej spolodnosti. ktorri je Prijimatefom atd'.) nepredstavuje
Podstatnri zmenu Projektu v pripade, ak trito zmena nem6 vpllw na opriivnenost'
Prijimatel'a derpat' finandn6 prostriedky alokovand v rrirnci Vjzvy Specifikovanej
v dliinku 2.1 zmlurry v nadv2nosti na podmienky stanovend v dlinku 2 ods. 3 pism. a)
YZP a zlrovei tiito zmena nebude mat' Ziaden vplyv na dosiahnutie irdelu Projektu
v zmysle Ellnku 2.2 zmluvy. V nadviiznosti na dlifurok 6.2 zmluvy 1e Prijimatel' povinnf
ozn6mit' Poskltovatelovi zmenu vo vlastnickej Struktrire Prijimatela Bezodkladne po
tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvediet'. Poskyovatel' je opr6vnenli po ozn6meni
takejto zmeny ako aj z vlastn6ho podnetu vyiiadaf od Prijimatel'a ak6kol'vek dokumenty
alebo poZiadaf o poskltnutie doplnujfcich informrlcii a vysvetleni potrebnfch
k preskrimaniu tej skutodnosti, di zmenou vlastnickej Struktfry Prijimatel'a nedoSlo
k Podstatnej zmene Projektu a Prijimatel' je povinnf poZadovan6 dokumenty, inform6cie
alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spdsobom urdenfm Poskytovatel'om tomuto
poskl.tnrif. Neposkltnutie kvalifikovanich inform6cii vyZiadanlich podl'a
predch6dzajtcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatnd poruSenie Zmluvy
o poskltnuti NFP, v d6sledku ktordho je Poskyovatel' opr6vnenli od Zmluvy
o poskytnuti NFP odsttipit'.

3. Postripenie pohl'ad6vky Prijimatel'a na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vyluduje, bez
ohl'adu na priivny titul, pr6vnu formu alebo sp6sob posttpenia.

4. Prijimatel' je povinnf oznri.rnit' Poskyovatel'ovi akrikol'vek zmenu v osobe veritel'a
pohl'addvky, ktorrl vodi Prijimatelovi existuje alebo bude existovat' v sr'ivislosti
s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veritel'a vykonanej na
z6klade ak6hokol'vek prrivneho d6vodu. Poskytovatel' je v takomto pripade opr6vneni
postupovat' podla dl6nku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, pripadne podl'a dkinku 9 ods. 2 bod 2.4
pism. g), h) a j) VZP v pripade, ak by zmena v osobe veritel'a Pr'ijimatel'a zakladala
Nezrovnalost' alebo akdkol'vek ind poruSenie Zmluvy o poskltiruti NFP, Prdvnych
predpisov SR a/alebo EU alebo Prdvnych dokumentov.
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sprivy pohl'ad6vky vyplfvajricej Poskytovatel'ovi zo Zmluvy o poskynuti NFP
v zmysle pnivnych predpisov SR nie je nijako obmedzenf.

6. V pripade, ak na z6{<lade priivnych predpisov SR prechddza vlfkon akj.chkol'vek pr6v
a povinnosti zo Zmlwry o poskltnuti NFP alebo inlich zmlirv uzavretich medzi
Poskltovatel'om a Prij imatel'om na ziiLklade Zmlury o poskytnuti NFP (najmii zmluvy
o zriadeni zriLlozndho pr6va) z Poskytovatel'a na inli orgrin zastupujrici Slovenskri
republiku, tento orgiin automaticky vstupuje do v3etk;y'ch prriv a povinnosti Poskltovatel'a
zo Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorich v1/kon mu umoZiujri prislu5nd pr6vne predpisy SR
upravujfce jeho p6sobnost' a prrlvomoc.

7. PoruSenie zixdzkoy Prijimatel'a ustanovenfch v tomto dl6nku sa povaZuje za podstatnd
poru5enie Zmluvy o poskltnuti NFP.

iITinoK 8 REALIZACIA AKTIViT PRoJEKTU

1. Prijimatel' je povinnf zrealizovat schv6len;i Projekt v srilade so Zmluvou o poskltnuti
NFP a Ukondif pr6ce na Projekte Riadne a Vdas v srilade s dliLnkom 2 bod 2.4. zmluvy.
Prijimatef je povinny Bezodkladne oznrirnit' Poskytovatel'ovi zmenu terminu Ukondenia
priic na Projekte v srilade s dlinkom 6.3 pism. a) zmluvy.

2. Prijimatel' je opr6vnenli poZastavit' Realiz6ciu aktivit Projektu,,ak Realizicii aktivit
Projektu brani OVZ, a to po dobu jej trvania v zmysle odsekov 4, 10 a 12 tohto dliinku
VZP. eas trvania OVZ sa nezapoditava do Doby fyzickej realiziicie Projektu, pridom
vsak Realiz6cia aktivit Projektu musi b1t'ukondend najnesk6r do uplynutia stanoven6ho
obdobia opr6vnenosti podl'a Pnivnych predpisov EU, rj. do 31. decembra 2015.
Poskyovatel' na zirklade ozniimenia Prijimatel'a o pominuti OVZ zabezpedi fipravu
harmonogramu Projektu uveden6ho v Prilohe d. 2 (Predmet podpory NFP). postup podl'a
tohto ods. 2 sa bude analogicky aplikovat' aj v pripade, ak PoskltovateL pozastavi
posky'tovanie NFP z d6vodu OVZ (ods. 5 pism. c) v spojeni s ods. l0 pism. b) tohto
dt6nku VZP).

3. Prijimatel' je opriivnenf pozastavit' Realiziiciu aktivit Projektu aj v pripade, ak sa
Poskltovatel dostane do omeSkania s platbou NFP o viac ako 30 dni, a to po dobu
ome5kania Poskltovatel'a. Uvedend neplati, ak bolo ome5kanie Poskytovatela zavinend
Prijimatel'om alebo ak bolo sp6soben6 z administrativnych alebo technicklich d6vodov
na strane subjektov zridastiujricich sa na refund6cii NFP podl'a tejto Zmluvy o poskltnuti
NFP v nadviiznosti na mechanizmy uvedend v Systdme finandndho riadenia. V pripade,
Ze Poskytovatel vyplati ome5kanri platbu Prijimatel'ovi, diom vyplatenia platby je
Prijimatel' povinnj pokradovat'v Realiz6cii aktivit Projektu. Pozastavenie Realizricie
aktivit Projektu z d6vodov uveden;y'ch v tomto odseku sa nezapoditava do Doby fyzickej
realizrlcie Projektu, pridom v5ak Realiziicia aktivit Projektu musi b1t ukondenri najnesk6r
do uplynutia stanoveneho obdobia opriivnenosti podl'a Pr6vnych predpisov EU, t. j. do
31.  decembra  2015.

4. Prijimatel' pisomne oznriLrni Poskytovatel'ovi pozastavenie Realizdcie aktivit Projektu
spolu s uvedenim d6vodov pozastavenia podl'a odseku 2 alebo 3 tohto dlanku VZp.
V pripade vzniku OVZ podla odseku 2 tohto dlenku prijimatel v pisomnom ozniirneni
uvedie skutodnosti, ktord viedli k vzniku OVZ, diitum vzniku OVZ, k domu priloZi
prisluSnri dokument6ciu preukazujricu vznik oYZ. Dorudenim tohto ozniirnenia
Poskytovatel'ovi nastAvajt ridinky pozastavenia Projektu. pokial' boti splnend
podmienky podl'a odseku 2 alebo 3 tohto dliinku YZP, ibaie, v piipade d6vodov
pozastavenia podl'a odseku 2 tohto dl6nku VZp, priiimatel', Poskwovatel'ovi
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5.

jednoznadne preuktide skorii vznik OVZ a Poskytovatel tento skor5i vznik OVZ
pisomne akceptuje. V ozn6men( o pozastaveni Realizlcie aktivit Projektu Prijimatel'
uvedie, di sa pozastavenie Realiz6cie aktivit Projektu tjka cel6ho Projektu alebo jeho
dasti; v pripade, Ze sa pozastavenie Realiz6cie aktivit Projektu tfka len jeho dasti,
Prijimatel' v ozndmeni identifikuje dotknut6 dasti (rozsah Aktivit alebo vjdavkov),
ktorych sa pozastavenie tfka, podl'a ich niizur v Prilohe d. 5 (Rozpodet Projektu) alebo
v tabul'ke d. 8 v Prilohe d. 2 (Predmet podpory NFP). Ak v ozndLmeni o pozastaveni
Realizdcie aktivit Projektu nie sri bliZ5ie Specifikovan6 Ziadne Aktivity, rnh sa za to, Le
pozastavenie sa tika cel6ho Projektu, na zdklade doho z hl'adiska opriivnenosti
vfdavkov nast6vajri ridinky uvedend v ods. 9 prv6 veta tohto dl6nku VZP. V pripade, Ze
nejde o OVZ Poskytovatel' pisomne oznrlmi Prijimatefovi, Ze k pozastaveniu Realiz6cie
aktivit Projektu nedoSlo.

Poskltovatel' je opnlvnenl/ pozastavit' poskltovanie NFP:

a) v pripade nepodstatn6ho poruSenia Zmlury o poskl'tnuti NFP Prij(matel'om, a to aZ
do doby odstriinenia tohto poruSenia zo strany Prijimatel'a,

b) v pripade podstatndho poruSenia Zmluvy o poskltnuti NFP Prijimatel'om, pokial'
Poskltovatel' neodstupil od Zmluvy o poskytnuti NFP, a to aZ do doby odstrinenia
tohto poruSenia zo strany PrijimateLa,

c) v pripade, ak poskynufiu NFP bnlni OVZ, arc aZ do, doby 36niku tejto OVZ; toto
pism. c) sa neuplatni na pripady. kedy je predmetom ZoP v;idavok va'ahujrici sa na
Aktivitu alebo jej dast', vykonanri v r6mci Realizricie aktivit Projektu pred tjm, ako
do5lo k ridinkom pozastavenia Projektu podl'a ods. 4 tohto dlenku, a to aj v pripade,
Ze k vynaloZeniu tak6hoto vyidavku Dod6vatel'ovi doSlo aZ v dase po vzniku ridinkov
pozastavenia Projektu podl'a ods. 4 tohto dlanku,

d) aZ do doby, kfm vznikne riadne zabezpedenie ziwdzkov vodi Poskyovatel'ovi
srivisiacich s Realizrlciou aktivit Projektu v zmysle dllnku 6 ods. 8 VZP,

e) v pripade zadatia trestndho stihania na:

(i) Prijimatel'a,

(ii) osoby konajrice v mene Prijimatel'a,

(iii) neznrirneho p6chatel'a za trestnj din, ktor6ho skutkov6 podstata mala byt'
naplnen6 v srivislosti s Realizriciou aktivit Projektu.

f) v pripade, ak vznikne Nezrovnalost' alebo podozrenie z Nezrovnalosti na frovni
konkrdtnej Vfzvy, v riirnci ktorej Prijimatel' podal Ziadosf o poskytnutie NFP, bez
ohl'adu na poruSenie priivnej povinnosti Prijimatel'om.

Poskltovatel' m6Ze pozastavit' poskltovanie NFP, vr6tane v5etkjch procesov s tfm
srivisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej odstr6nenia a ak k odstriineniu
ned6jde, Poskltovatel'je opr6vnenli v srilade s Nariadenim 1083, Implementadnjm
nariadenim, Syst6mom finandn6ho riadenia a s na to nadviizujricimi Prdvnymi
dokumentmi odstripit' od Zmluvy o poskytnuti NFP pre podstatn6 poru5enie Zmluvy
o poskytnutf NFP alebo vykonat' finandnri opravu dasti NFP.

Ak Poskyovatel' pozastavi poskltovanie NFP vnitane v5etklich procesov s tym
srivisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto dlanku, ide o pozastavenie Realiz6cie aktivit
Projektu ako celku, Poskltovatet nie je v ome5kani s plnenim svojich povinnosti podl'a
Zmluvy o poskltnuti NFP a Prijimatetovi nevmik6 Ziadne pnlvo. z'tak6hoto konania
Poskytovatel'a, 

,ktor6 
nie je osobitne dohodnutd v tomto dliinku VZP. Prijimatel' si je

6.

7 .
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8.

9.

10.

a sfhlasi s t:im, Ze v pripade, ak vynakladri podas obdobia pozastavenia Projektu
vfdavky, lror6 by inak boli opr6vnen6, tieto v1/davky nebudri povaZovan6 za opr6vnen6,
pretoze nevznikli podas Realizdcie aktivit Projektu (dlanok 14 ods. 1 pism. a) VZP),
kedZe realizricia aktivit Projektu je pozastaven6, a takto vynalo2en6 vjdavky nebudf
Prijimatelovi preplaten6, a to bez ohl'adu na vznik z|viizkov Prijimatel'a vodi
Dodiivatel'om, ktor6 mu m6Zu vzniknrif najmii v srivislosti s jeho zmluvnymi vA ahmi
s Doddvatel'mi.

Poskytovatel' oznrirni Prijimatel'ovi pozastavenie poskytovania NFP, pokial budri splnen6
podmienky podl'a ods. 5 alebo 6 tohto dlanku. Dorudenim tohto ozniimenia Prij imatelovi
nast6vajri [dinky pozastavenia poskltovania NFP. Na dorudovanie sa vzt'ahuje dldnok 13
ods. 4 tfchto VZP.

Vfdavky realizovan6 Prijimatel'om podas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudri
pokladat'za oprdvnend vydavky. To neplati pre tie vfdavky realizovand Prijimatel'om,
ktor6 sri zahmutd pod dasti Projektu, ktonfch realizdcia nebola pozastaven6 v nadviiznosti
na oznS.menie Prijimatela podl'a ods. 4 tohto dlanku VZP. Z hladiska posfdenia
opr6vnenosti jednotlivdho qidavku sa uplatni r".inimka stanoven6 v odseku 5, pism. c) '

tohto dl6nku vzP.

Ak Prijimatel' mA zaIo, Le:

a) odstr6nil zisten6 poruSLn ia Zmluvy o poskytnuti NFP, ktord s0 v zmysle ods. 5
tohto dlinku prekr2kou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovatel'a, s r".y'nimkou
pism. c) a f1, na ktor6 sa toto ustanovenie odseku l0 nevzt'ahuje a ak sridasne
nedoSlo k poruSeniu inej povinnosti Prijimatel'a, alebo

b) do5lo k zriniku OVZ, ktor6 je prek6dkou pre poskltovanie' NFP zo strany
Poskytovatel'a, alebo

c) odstrdnil Nezrovnalost'v zmysle ods. 6 tohto dl6nku,
je povinnlf Bezodkladne dorudit' Poskyovatel'ovi ozniimenie o odstriineni zistenfch
poru5eni Zmluvy o posky'tnuti NFP. Na zitnik OYZ sa osobitne vzt'ahujf aj podmienky
uveden6 v odseku 12 tohto dl6nku. V pripade, ak obnoveniu poskytovania NFP
Prij imatetovi nebrani inlf vykonany prdvny irkon alebo akiikol'vek povinnost'
Poskltovatela vypljvajfca pre neho z Pr6vnych predpisov SR a EU alebo z Pnivnych
dokumentov tfkajfcich sa rie5enia Nezrovnalosti a zitroveh podla overenia
Poskytovatel'a twdenia PrijimateLa o odstriineni zistenjch poruSeni Zmluvy o poskltnuti
NFP zodpovedajri skutodnosti, obnovi Poskytovatel' posky'tovanie NFP Prijimatelbvi.
V pripade obnovenia poskytovania NFP z d6vodov podl'a pism. a) a c) tohto odseku, sa
doba Realizricie aktivit Projektu automaticky nepredlZuje o dobu pozastavenia Projektu
a Prijimatel'ovi z tohto ddvodu nevznik6 Ziadne pnivo.

ll. V kaZdom momente pozastavenia Realizrlcie aktivit Projektu z d6vodov existencie
prekrldky, ktor6 md povahu OVZ (definicia v zmysle dl6nku I ods. 4 VZP a odseku 2.
a 4. tohto dl6q*u 8 VZP), je Poskytovatet opr6vnenf kontrolovat', di trv6 t6to prekiiZka,
a to .postupom uvedenfm v tejto Zmluve o poskytnuti NFP, v Pr6vnych predpisoch SR
a EU alebo v Prilvnych dokumentoch tykajricich sa vlikonu kontroly Prijimatel'a
Poskytovatel'om. Na tento irdel je Prijimatel' povinnli na poZiadanie Poskyovatel'a
preukazat' dodrZiavanie vSetklich svojich povinnosti vypljvajfcich pr6 neho z Priivnych
predpisov SR, Vfzvy alebo zmluvnlich zdv|tukov tykajfcich sa plnenia podl'a tejto
Zmluvy o poskltovani NFP, najmii zmluvnlich a inlich vd'ahov s Doddwatel'om Projektu.
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12. udinky vyludujrice zodpovednost' sri obmedzend iba na dobu, pokiar bezprostredne trvii
prekriZka, s ktorou sri tieto ridinky spojen6 ($ 374 ods. 3 Obchodn6ho zitkonnika). Zfinlk
prekaZky, ktoriiL md povahu OVZ, je Prijimatel' povinnf jednoznadne preukrizat'
a oznilmit Poskytovatelovi.

dI6NOK 9 UKON.ENIE ZMLUVY

1. Riadne ukondenie zmluvn6ho vzt'ahu

Riadne ukondenie zmluvn6ho vz1cahu zaloLendho Zmluvou o poskytnuti NFP nastane
uplynutim doby trvania Zmluvy o poskytnuti NFP a ziirovei splnenim z6viizkov oboch
Zmluvnlfch striiLn, do potwdzuje schv6lenie poslednej N6slednej monitorovacej sprdvy
Poskytovatel'om, pridom zdv?izky sa povaZujrl za splnen6 podta dLinku 7 ods' 7.2-
zmluvy.

2. Mimoriadne ukonienie zmluvn6ho vzt'ahu

2.1 Mimoriadne ukondenie zmluvn6ho vztahu zo Zmluvy o poskynuti NFP nastdva .
dohodou Zmluvnlich str6n alebo odstfpenim od Zmlury o poskltnuti NFP.

2.2 Od Zmluvy o poskytnuti NFP m6Ze Prijimatel' alebo Poskyovatel' odstripif
v pripadoch podstatniho poruSenia Zmluvy o poskltnuti NFP, nepodstatn6ho
poruSenia Zmluvy o poskltnuti NFP a d'alej v pripadoch, ktprd ustanovujri Zmluva
o poskytnuti NFP alebo Prdvne predpisy SR a EU.

2.3 PoruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP je podstatnd, ak strana poruSujrica Zmluvu
o poskynuti NFP vedela v dase uzavretia Zmluly o poskynuti NFP alebo v tomto
dase bolo rozumn6 predvidat' (mala vediet') s prihliadnutim' na irdel Zmluvy
o poskytnuti NFP, ktorj vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktoqich bola
Zmluva o poskytnuti NFP uzavretii, Ze druh6 Zmluvnri strana nebude mat' ziujem
na plneni povinnosti pri takom poruSeni Zmluvy o poskytnuti NFP alebo
v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnuti NFP.

2.4 Na ridely Zmluvy o poskytnuti NFP sa za podstatnd poru5enie Zmluvy o poskynuti
NFP zo strany Prij imatel'a povaZuje najmii:

a) vznik taklich okolnosti na strane Prijimatel'a v d6sledku ktorych bude zmarend
dosiahnutie ridelu Zmluvy o poskytnuti NFP a Projektu a sridasne nep6jde
oOYZ;'

b) opakovan6 n6Lrokovanie Prijimatel'a na rihradu vydavkov, ktord sri v zmysle
Zmluvy o poskytnuti NFP a vlizvy: KaHR- I I 1SP-1201 neoprrivnenymi
vlidavkami Projektu;

c) preukr2and poruSenie Prdvnych predpisov SR a EU v riimci Realiz6cie aktivit
Projektu srivisiacich s dinnost'ou Prij imatel'a;

d) poruSenie zdviizkoy vyplfvajricich z vecnej alebo dasovej .Realizricie aktivit
Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinnosti, ktor6 Prijimatel'ovi
vypllivajri zo Zmluvy o poskytnuti NFP (najm?i nezabezpedenie VO, dodatodn6
zistenie nedostatkov pri vykonrivani VO, nesplnenie qisledkovlich
ukazovatelov realizttcie Projektu definovanfch v Prilohe 'd. 2 (Predmet
podpory NFP) alebo in6 zixain! poruSenie zmluvnlich povinnosti);

. :
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e) zastavenie alebo preruSenie Realizdcie aktivft Projektu z ddvodov na strane
Prijimatel'a a toto zastavenie Realizricie aktivit Projektu nespaddL pod d6vody
uvedend v dl6nku 8 tychto VZP;

ak sa pr6voplatnlim rozsudkom sitdu preukriZe spiichanie trestndho dinu
v srivislosti s procesom hodnotenia a v,-iberu Projektov, alebo ak bude ako
opodstatnen6 vyhodnotenii st'aZnost' smerujrica k ovplyviovaniu hodnotitel'ov
alebo ku konfliktu ziujmov alebo k zaujatosti, pripadne ak tak6to
ovplyviovanie alebo poruSovanie skonStatujri aj bez st'aZnosti alebo podnetu
na to opriivnen6 kontroln6 orgri,ny;

g) ak sa zisti poruSenie pravidiel a zmluvnly'ch podmienok, za ktonich boli
prostriedky NFP poskytnut6, a/alebo v pripade poruSenia finandnej discipliny
v zmysle $ 31 ods. I z6kona. o rozpodtoqlch pravidldch verejnej spr6vy.

h) poskytnutie nepravdivjch alebo zav6dzajtcich informricii a/alebo
neposkytovanie informdcii v srilade s podmienkami Zmluvy o poskltnuti NFp
zo strany PrijimateLa podas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP ako aj v dase od .
podania Ziadosti o NFP Poskltovatel'ovi;

i) ak Prijimatel' svojim zavinenim nezadne Verejnd obstarrlvanie na vliber
Dod6vatel'ov Projektu do 45 dni od nadobudnutia fdinnosti Zm\uvy
o poskytnuti NFP;

j) tak6 konanie alebo opomenutie konania Prijimatel'a v sirvislosti so Zmluvou
o posk)'tnuti NFP a,/alebo Realizrlciou aktivit Projektu, ktord je povaZovand za
Nezrovnalosf v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovatel' stanovi, Ze tak6to
Nezrovnalost' sa povaZuje za podstatn6 porusenie Zmluvy o poskytnuti NFp;

k) vyhlisenie konkurzu na majetok Prijimatel'a alebo povolenie reStrukturalizricie
na Prij imatel'a, resp. zastavenie konkurzn6ho konania./konkurzu pre nedostatok
majetku, vstup Prij imatel'a do likvid6cie alebo zadatie exekudndho konania di
drazby vodi Prij imatel'ovi ;

l) akakol'vek zmena Projektu, ktorii m6 charakter Podstatnej zmeny projektu
alebo sa povaZuje za Podstatnf zmenu Projektu;

m) poruSenie dldnku 2 odsek 4, dl6nku 4 odsek 9, dkinku 6 ods. l, dkinku 7 odsek
1, dldnku 10 odsek l ,  dkinku l2 odsek 2a6YZP;

n) kaZdd poruSenie povinnosti Prijimatet4 ktor6 je v Zmluve o poskytnuti NFp
oznaden6 ako podstatnd poruSenie povinnosti alebo podstatn6 poru5enie
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo tak6 poruSenie, v ddsledku ktor6ho je
Poskyovatel' oprrivnenf od Zmluvy o poskytnuti NFP odstupit'.

Podstatnl/m poruSenim Zmluvy o poskltnuti NFP je aj vykonanie takdho tkonu zo
strany Prijimatel'4 na ktoni je potrebn;i predchridzajrici pisomnlf srihlas
Poskytovatela v pripade, ak suhlas nebol udelenl/, alebo ak dollo k vykonaniu
takdho rikonu zo strany Prijimatel'a bez Ziadosti o taky,to sfhlas.

PoruSenie d'alSich povinnosti stanovenich v Zmluve o poskytnuti NFp alebo
v pr6vnych predpisoch SR a EU okrem pripadov, ktord sa podl'a Zmluvy
o poskltnuti NFP povaZujri za podstatn6 poru5enia, s[ nepodstatnll.m poruSenim
Zmluvy o posk)'tnuri NFP.

V pripade podstatn6ho poruSenia Zmluvy o poskytnuti NFP je Zmluvnd strana
opriivnenii od Zmluvy o poskytnuti NFP .odsttpit' okamZite, len do sa o tomto

2.5

2.6

2.7
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poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatn6ho poruSenia Zmluvy o poskltnuti NFP

je Zmluvna strana opr6vnenri odsttipit', ak strana, kloni je v ome5kani' nesplni svoju

povinnost' ani v dodatodnej primiranej lehote' ktor6 jej na to- bola poskltnutd

v pisomnom vyzvani' Aj v pripade podstatn€ho go1Se.ni,a. Zmluyy, 
".p::l1}lll

Nip .ie zmluvna strana oprdvnenri poskltnft' dodatodnf lehotu druhej zmluvnej

strane na splnenie poru5enej povinnosti' V tomto pripade sa tak6to- poru5enie

Zmluvy o poskytnuti NFP bude povaZovaf za nepodstatn6 poruSenie Zmluvy

o poskl'tnuti NFP.

2.8 Odstfpenie od Zmluvy o poskl'tnuti NFP je ridinn6 diom dorudenia pisomn6ho

omarnenia o odstripeni od'Zmlwy o poskl4nuti NFP druhej Zmluvnej strane' Na

dorudovanie sa vzfahuje dliinok 13 ods' 4 tichto VZP '

2.g Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany brlni -OVZ' 
je druh6 Zmluvnii strana

opr6vnen6 od Zmluvy o poskltnuti NFP odsttpit' len tedy' ak od vzniku OVZ

uplynulaspoijeden"rok.VpripadeobjektivnejnemoZnostiplnenia(nezvratnj.
,init pr"d."tu"Zmluvy o postyin"ti NFp a pod) sa ustanovenie predchridzaji'cej

vety neuplatni a Zmliuni strany sri oprrivnen6 od Zmluvy o poskynuti NF!'

odstriPif okamZite.

2. l0Vpripadeodstr ipeniaodZmluvyoposkltnul i .NFPzost6vaj irzachovan6tiepriva
u ponin to.ti Poskltovatel'4 kto;6 p;dfa svojej povahy majri platit' aj po. skondeni

Zmluvy o posk)'tnuti NFP, a to najmii pr6vo a povinnost' poZadovat' w6tenie

poskynuteieiastkyNFP,pnivonanahraduSkody,ktor6vzniklaporuSenimZmluvy
o poskYtnuti NFP a Pod.

2.1 I Ak sa Prijimatel' dostane do ome5kania s plnenim Zmluvy o poskytnuti NFP

v d6sledku poruSenia, resp' nesplnenia povinnosti zo strany Poskltovatel'a'

Zmluvn6 strany sfhiasia,' Ze nelde o poruSenie Zmlury o poskytnuti NFP

Prijimatelom.

2.12 Pi tich povinnostiach, ktorich porusenie je v Zmluve o poskytnuti NFP oznaden6

ako podstatne poruSenie l*tuuy o poskltnuti NFP' je Prijimatel' povinnj na

ziiftlade Ziadosti poskflovatel'a 
-vr6tif 

NFP alebo jeho dast'. Trito povinnost'

Prijimatel'a sa uplatni aj otedy, ak v jednotlivom dl6nku Zmluvy o poskltnuti NFP

nie je vislovne uuedeni ze j; Prijim;tef povinnf vrritit' NFP alebo jeho dast"

CI6NOK IO VYSPORIADANIE FINANdNvCH VZI,AHOV

1. Prijimatel je Povinnj:

a) vr6Ltit' prostriedky poskynut6 omylom, suma nepresahujrica 40 € pbdfa $ 24 ods' I
' 

ziikona pomoci a podpore sa v tomto pripade neuplatiuje;

b) vrritit' NFP alebo jeho dast. ak poruSil povinnosti uvedend v Zmluve o poskytnuti

NFp a poruSenie ptvinnosti znarnen| poruSenie finandnej discipliny podfa.$ 31 ods.

I pismena a), b), c) z6Lkona o rozpodiovfch pravidkich' suma nepresahujrica 40 €

poifu 5 Z+ ods. Lakonu o poto"i a podpore-sa uplatni na vyplateni NFP alebo

jeno eaif, okrem pripadov poruSenia finandnej discipliny podl'a $ 31 ods' I pismena
' 

a) z6kona o rozpodtovlich pravidl6ch;

c )ak tourd iPosk l tova te f , v r6 t i t 'NFPa lebo jehodas t ' ,akPr i j ima te fporus i l
ustanovenia prAvnych predpisov SR alebo EU' atoto' poruSenie znamend

Nezrovna los t 'poaruetan t .u .zodsekuTNar iaden ia10834ne jdeoporuSen ie
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2.

d)aktourdiPoskytovatef,vrritiiNFPalebojehodast',akPrijimatel'poruSilakrikolvek-' 
povinnost' uvedenri v Zmluve o poskltnuti N.FP' p:t^ 

,Ot:t l: l-"Y:]-llt^l
opravnenf od Zmluvy o poskltnuti NFP odstfpit".a v d6sledku nesplnenra KtoreJ

zlovei nedoch6dza k riadnej Realizricii aktivit Projektu v zmysle Zmluvy

o fosgtnuti NFP smerujricej k nedosiahnutiu itdelu projektu definovandho v dlanku

2.2 zmlutry, ,rr.u n"p.".uiu.lrica 40 € sa podl'a { 24 ods' I z6kona o pomoci

a podpore uplatni na poskl'tnutf NFP alebo jeho dasf;

e) vnltit' NFP alebo jeho dast', ak Prijimatef poruSil pravidkl a postupy VQ' syma
-' 

ffi.urtuii,ca 40 b podl'a $ 24 odi' I z6kona o pomoci a podpore sa uplatni na

poitytttuty NEI alebo jeho dast' na predmet zikazky;

0vreti t ,NFPalebojeho,das|,akporu5i lztf l .azne|egi inehozamestn6vaniacudzinca-' 
podl'a $ 12 ods. S a $ Z+ oa..:,atonaopomoci apodpore' 9t-?TlT:*:l-":*9
b podla $ 24 ods. 1 zrikona o pomoci a podpore sa uplatni na posKytnuty Nf r aleDo

jeho dast';

g) ak to urdi Poskytovatel', vr6tit' NFP alebo jeho dasf v pripade' ak:

i. dosiahnute hodnoty meratel'nlich ukazovatefov v;fsledku Projektu-s[.na trovnL

niZ5ej ako 95% oproti plinovanim hodnot6m uvedenlim v Prilohe d' 2

(Predmet PodPorY NFP)'

ii.sadosiahnut6hodnotameratel'nj'chukazovatel,ovvjsledkuProjektuzniZila
o viac ako 50 oproti p6vodne dosiahnutej hodnote meratel'njch

ukazovatel'ov vlisledku Projektu podl'a bodu i' tohto pismena'

sp6sob vfpodtu v1iSky NFP' teda urdenia sumy' ktoru md Prijimatel' vr6tif' ak

nu.tan i oiolnorti uvedene v bodoch i' alebo ii' tohto pismena' zverejni Poskl4ovatel'

na svojom webovom sidle, suma nepresahujrica 40 € sa podl'a $ 24 ods' 1 zikona

o po.o"i a podpore uplatni na poskltnuti NFP alebo jeho dast';

h) vrdtit' NFP alebo jeho dast' v inlfch pripadoch' -ak to ustanovuje trito Zmluva

o poskltnuti NFP, suma nepresahuj'ica +0-e sa podla $ 24 ods' 1 4rikona o pomoci

u podpo." uplatni na poskltnutf NFP alebojeho dast''

Akd6 jdekods t r ipen iuodZmluvyoposk l . tnu t iNFPj jePr i j imate l 'pov inq iv r r i t i f
fo.ffouut"foui NiP vyplatenf do 

'dasu 
odstripenia od Zmlury o poskytnuti NFP' suma

""ptisaht;ri* 
a0 € podi'a $ 24 ods. 1 ziikona o pomoci a podpore poskl'tovanej z fondov

EU sa uplatni na poskytnutf NFP alebo jeho dasf'

povinnosf vr6tenia NFP alebo jeho iasti Qodl'a ods. I pism. a) ai h) tohto dl6nku VZP)'
'vr6tane ieho rozsahu stanovi Poskyovatel' v ,,Ziadosti o vr6Gnie finandnich

p."rGaf""" (d alej len ,,ZoV"), ktoru zaSle Prijimatel'ovi'

poskyovatel' v ZoV uvedie vj,sku NFP. ktoru_ma Prijimatel'vrdtif. dritum jej splatnosti

a zrfuoved urdi disla ridtov, na ktor6 je Prijimatel' povinnj vriitenie vykonat '

i .

A
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5. Pri j imarel '  j .0"" 'Tj-: :1, ir .NFp.alebo jeho iasr.uvedenl/ vZoV do 50 dni odo diadoruienia zov' v tTtl*. ze.erilimaretjititl "fruinno.t. 
nesprni. poskl'rovarer. ozndmi

ii:'ffiru#ii:T{'p.au." 
nnanenJ;"fi:ny^ j1 ig. o porusenil" nnanenel

vol. 
-'aou pre verend obstariivanie (ak ide o porusenie praviai"iu por,upou

' 
[ln:ij;'ff;ilr.:,]:l"te do.desiatich.dni od witenia NFp alebo jeho iasti. krore sa**k. rk:#., ffi ffi irhhnJTr**rf,* ;hr$:

7. Prijimatef je povinny 
_ vriirir. NFp alebo ieho ea,v srilade , ,,Ur_"-",ni_ 

_,rfr,r1J..L,1"""r.""*,:":,..Ilnadenim 
idenrifikricie platieb

Ieano.naenir,"o ;;;,;# ,X';''i,1'J|",H-:iljl^ jfgentinkricii pi.il.'i-"" ,r,.r,
prrspevku zo v-ttu,ai,i1,.r, ;;;; ;fl::::T," 

nendvrarneho finandndho
prijrmatelbv/prijemcov pomoci/prijimateiou- ;"';i:::::: P.nd, pre konednych
a na webovom sidle lv'nrsterstva tinancii SR. 

:Jnenym vo Finandnom spravodajcovi
8. Pohl'adrivku poskyfovatela v,rii D;:i*^.^,.

voii poskyovar.r;r, il*^YTi 
Prijimatel'ovi na wdtenie NFP a pohladrivku prijimatel.a

",tl5;:,t-i:*.,x;;H"r td *iI ;:j::;#il_ffi :i*Tn.
p'x='l*-r*llt#):#iliil;:i":il'#,"fl';,*""':ffi ,a:rr;;rm,-:* jjrar ft*#lb:r,##H}:f{;#i t:r il*"d:*j

10. V prfpade. ak posklrovaret. c^ ,,-;:^--,-.pri:iru*i ul l.;;iiJ,t*t:!' 
so vzdjomnvm zapocitanim l navrhnutym zo srranye..oaklud;. iffiffii 

vzalomnd zapoiitanie ne'
jeho iasr' urien i v z"u'll'; ijl{'*""f :; ilil#"itilt "r:" ';il" "i:1; if$":H*
lO O"i iJa-"_*e ;#; 

y, oorucenej pnJimatel.ovi oodl.a ods. 3 a 4 r;hro ;tdnku VZp aopouzijf primeran.. 
'nto ozndmenia' Ustanovenia ods. 3 az 1 ,"ia ,rfril,r" iao *

I l. Ak prijimarel. zisti Neze.'oakiu;;'o',*i-i:filifln:,:i#'T";.jJ:,..-::m. je.povinni trro Nezrovnarosr.
YI:i*t sa, tejto. Nezrovnarosti. T6to pJ"*"ri;'l'"ii:olozit' .prislusn6 dokumenry
stanovend doba do 31. r
dodarku k Zmtuve o,ilf.l-tt" ?039-t" p,.o"iri"iu.r' 

rnlimatel' do 3l augusta 2020'

prijimaterbvi) 
" p.iouo;'*Ill'1 r'r.r1- iL.-i.;'"" jffTJ ;*H#':"?:,iil311'.i;

o cas rrvania tychto skutoeilslastanf 
skutoinosti uvedend 

" ur,i*, no"i,"rili]'#',os:
I2' Prori akejko'vek noh'adrivke.?oskyovater.a vzniknutej z,akdhokor.vek prdvneho ddvodunre 1e prijimatel- opriivneny jednort.*n. ,upoe itui:Ji*o, u.* svoju pohl.adeivku.

ir:inok ll 'Crouvicrvo,t ucHovAvaxlp titrov*EJDoKUMrxrAcrn' 
l:{::::1, 

ktory je iirovnou.jednotkou podt.a zdkoha
i;:ilffi lsazavizujevriimcisvojho,ru.i""i"*iliJ,T:"-il:"Jfffi.ffi .r::;t:l

"';.ffi ',ffI'o,ll:fi 
fi :'"1.lil;x':ffi l.;:1*l.g,'.J,i:ili:,1"u,":[",*0,"
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2.

b) t id tovn fchkn ih6chpod l 'a$ l5zr ikona 'oudtovn ic tveosob i tnesos |ovn im' 
a diselnfm oznadenim projektu v fdtovnfch z6pisoch' ak udtuje v stslaw

j ednoduch6ho fdtovnictva.

Prijimatef, ktor,i nie je fdtovnou jednotkou podl'a z6kona o udtovnictve' vedie evidenciu

rnu:.ttu, 
'zildzkov, 

prijmov a v'-idavkov (pojmy definovan6 v $ 2 ods' 4 zikona

o ridtovnictve) tikajri;ich sa pro.lektu v ridtovnly'ch knih6ch podfa $ 15 ods' 1 zdkona

o fdtowictve (iie o uetovne'knihy pouZivan6 v stistave jednoduch6ho ridtovnictva) so

slovnlfm a diselniy'm oznadenim projektu pri z6pisoch v nich' pridom na vedenie tejto

evidencie,preukazovaniez6pisovasp6soboceiovaniamajetkuazi*iizkovsaprimerane
pfuljri ,rrtunouenia z6kona o fdtovnictve o ridtovnlich z6pisoch, ridtovnej dokumentiicii

a spdsobe oceiovania.

Ztunanry v tidtovnictve musia zabezpedit' irdaje na ridely monitorovania-.qo\roku

a*i*r*erro pri Realiz6cii aktivit piojektu , a zfuroyefr musia vyvorif zilklad pre

narokovanie platieb a ul'ahdit' proces kontroly vfdavkov zo strany prisluSnlich org6nov'

J .

4.Prijimatel'uchoviivaaochraiujeudtovnridokumentriciupodlaodsekul,evidenciupodla
odseku2ainridokumentdciutyka;ricusaProjektuvsfladesoz6konomofdtovnictvenie
v5ak kratSie ako je lehota uvedenii v dl6nku 17 ' VZP '

5. Na ridely certifikadnej kontroly je Prijimatel' povinni na poZiadanie predloZit'

Cert i f ikadn6muorg:irrunimurdeneridtovnezlznamyaleboevidenciupodl 'aodseku2
tohto dlihku vZP v pisomnej forme a v technickej forme, ak Prijimatel' vedie irdtovn6

zinnamyaleboevidenciupodl 'aodseku2tohtodlankuVZPvtechnickejformepodl 'a
s ir "or. 

2 pism. b) zrikona o ridtovnictve. Trito povinnost'm6 prijimatel'po dobu, podas

k tore j jepov inn fpod l 'aZmluvyoposk l tnu t iNFPv ies t 'auchov6vaf r id tovnr i
dokumintriciu, evidenciu alebo inri dokumentdciu podfa dkinku 17 VZP'

i|inoK 12 KONTROLA/ AUDIT

l. Oprrivnend osoby na vikon kontroly/auditu sri najmii:

a) Poskl'tovatel' a nim poverend osoby,

b) Utvar nrislednej finandnej kontroly a nim poveren6 osoby;

c) Najvy55i kontrolnli frad SR, prislu5n6 Sprdva finandnej kontroly' Certifikadnf

org6n a nimi Poveren6 osobY,

d) Orgrln auditu, jeho spolupracujirce orgii'ny a nimi poveren6 osoby'

e) Splnomocneni z6stupcovia Eur6pskej Komisie a Eur6pskeho dvora auditorov'

0 Osoby prizvan6 orgrinmi uvedenimi v pism' a) aZ e) v sirlade s pr(slu5nfmi

prrivnYmi PredPismi SR a EU'

2. Prijimatel' sa zav'azuje, Ze umoZni vikon kontroly/auditu zo.strany^op':y:""{:!-"--b *

vfkon kontroly/audiiu v zmysle prisiuSnych pr6vnych predpisov SR aEU' najmii zdkona

opomociupodpo."az konao^finandnejkontroleavnftomomauditeateitoZmluvy
o poskytnuti NFP.

3.Pri j imatel i jepodasvl ikonukontroly/auditupovinnl inajmiipreukdzat.oPri ivnenost,
vynaloZenych lryda,rkou a dodrZanie podmienok poskltnutia NFP v zmysle Zmluvy

o poskYtnuti NFP. :
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4' Prijimater' -je povinnv zabezpedit, pritomnost, os6b zodpovedn lch za Reariz.ciu aktivitProjektu' vytvorit' p.i,n..und podmienky r" .i"ar" I veasn. vykonanie kontroly/auditu
l.'fl:fr"n,,ynania' 

ktord 
'bv 

mohlo 
"rt."t*' )ueti" u riadny priebeh vikonu

5' oprdvnend osobv na v'ikon kontrory/auditu m6zu vykonat. kontrolLr/audit u prijimatefakedykol'vek od platnosti reito zmluvy olo;.;ffi -ft rt do 3t.augusra 2020. i,vedend
!",!;" n.iaizl vpripade, ak 

"".t*ii.fri"e'n".ii'"r"i*e vdriinku 90 Nariadenia 1083
;,||',,'ili:1fl'hn'IXt"T'":ll z"ei,'." 1""""V o!.iun"*uo.obou sp6sobi p."*s",,i"
ld,r,,*"i.i""i;ru'J,#',:!r{,?:1ilili:1d,"#"u"iillli":"",3ff Hy["*:dorudenia ozn,menia o za.ati 

^. 
kontroly 

' 
p.i.ii.u,a'ouir. Ustanovenie uvedendv predcheidzajricej vete sa nevzt'ahuje nu 

"y[on 
uii.,^i'nit.utiun"i kontroly, pokial, Zmluvao poskytnuti NFp neusranovuje inak; a *;i;il; prijimatel, porusil povinnosti

;'fii";ffi,.,1*:nom 
o pomoii a podpo." fJ- uftone administrativnej kontroly

6. Osoby opriivnend na vjkon kontroly/auditu sri opriivnene najmli:
a) vstupovat'do objektov, zariadeni, previidzok, dopravn6ho prostriedku alebo napozemky a do inych priesrorov eri;i."i.r" 

1t.. ,g. ;"i;i.;^;;;;;",kontrory/auditu ak je to nevyhnu,ne nu,ir.on noi .o,yruuo,,u,
b) poZadovat'od prijimatelh, aby predloZil originrilne aottuay, ziznamy d6t napamiitbvly'ch m6di6ch nrosllegigv "vp"e.r.i,..r,"*r,-"rr,"rpff"", 

,yr:1i1.",,
vfstupov projektu a osiatnfch i"f".-ilif ;" Jlkun,,"nrou, vzorky vly'robkov aleboind doklady potrebnd pre. vfkon k;;ily;;di," a d.alsie. doklady srivisiaces projektom v zmysle poiiaduui"k op.6;;;;t 

"ioo," 
vykon kontroly/auditu,

c) odoberaf 
. aj mimo priestorov prijimatel.a origindly dokladov. zianamy ditl napamiirbvjch mddirich prostriedkov ryp"e,rr!:""lr,r,kt, ;; i6#,r";#r.informdcie, ktorych vyianie nie je ;J;;;: z*viiznym p*ivnym predpisomzakiaan6 a ktord sti potrebnd 

"" 
;.rp;;;;;;'drok-ou, witane infch materieil'vneryhnutnych na d alsie rikony slvisiacJ. f.oniJfluluuai,orn,t;#x1";il;::,i#TTj"fi:'#:Jff ';,",',,T"[T""x1ix],ff ,:,Jil|::#.:ffi Iod6vodnene predookladri vznfaaom' na' iuunou' nedostatkov zistenfchkontrolou.raudiiom, ze tieto_ opu,."niu U"J,f ,'",:!r"r", a predloZenie pisomn6hozoznalnu tichto opatreni v lehoie ureenej opralnenou oaoUou,

e) oboznamovaf sa s fdajmi a dokradmi, ak srivisia s predmetom kontroly/auditu,
f) vyhotovovat' k6pie fdajov a dokradov, ak sr]visia s predmetom kontroly/auditu.

Prijimatel' je povinnV prijar. opatrenia. na.. ndpravu nedostatkov. zistenlichkontrotou./audirom v zmysre spravy z konrrory/audiru 
" ,1ili," l,1L"tillll"^^"i::.:fosobami na vykon r.oniroryluaitu. o,rrin.i,i:].,*iiH''r'iil;;"r"J:irTr.Jil#

opriivnenym na vlikon kontrolyauditu pir.r",: .pni"Jl splneni oparreni priiatVch na
rfflJ: 

r'**t"h nedosratkov B.."Jtril".'p" i#'.'i".'"t a tie2 o odstriineni prilin ich

XOUUNTX]ICIA ZMLUVN,IiCH STRAN A POEITANIE LEH6T
ildnok t3

Strana 28 z l,l



l .Zmluvnds t ranysadohod l i ,Ze ichvz6 jomnr lkomunik ic iasr iv is iacasoZmluvou
o poskynuti NiP si pre svoju zrlv2nosf vyZaduje pisomnri formu' Zmluvn6 strany sa

aatei ionoati pouzivat'ako podpomf sposob k pisomnej komunikacii sfdasne.aj port6l

nvs. podmienky a spdsob [omu"ikacii zmluvnfch str6n prostredniclvom portalu ITMS

upravi poskyovatel. ioskyovatel' je opravneni urdit' prechodnd obdobie podas ktor6ho

komunikicia prostrednictvom ITMS prebiehat' nebude'

2. Zmltxnd strany sa dohodli, Ze pisomnri forma komunik6cie sa bude uskutodiovaf

prostrednictvom doporuden6ho dorudovania zdsielok' Vpripade operativnych -potrieb
Zmluvnfch str6n alebo, ak tak urdil Poskyovatef, je pisomn6 forma zachovan6' ak je

vykonan6 prostrednictvom elektronickej poSty alebo faxu'

3. Zmluvn6 strany dorudujri svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenri

v ziiIllavizmluuy, ak nedoSlo hoznrirneniu zmeny adresy spdsobom v srilade so Zmluvou

o poskltnuti Nfp. pre pripad operativnych potrieb Zmluvnjch strrin alebo, ak tak urdil

Poskytovatel',Zmluvn6stranysazaviizujivz6jomnepisomneozrr6mit'svojeemailov6
adresy, resp. faxov6 disla, ktoi6 budri v rrirnci tejto formy komunik6cie zitv'azne pouzivat'.

4.Vpripade,aksanepodaridorudit 'zasielkuadres6tovi(dnrhejZmluvnejstrane),budesa.
'asiettap,ovaiovat 'zadorudenrivsri ladedl: irrkom4bod4.lzmluvynasledovne:aksi
Zmluvn6 strana neprevezme zasielku zasielanf postou doporudene ani podas doby

uloZenia na po5te, dei nasledujrici po uplynuti odbemej (riloZnej) lehoty. sa- bude

povaZovaf za dei dorudenia z6sielky,-aj ked' sa adres6t g jej o.b-yhu ulozenej z6sielky

nedozvedel. Pokial' nemoZno zrisielku dorudif adres6tovi a z6sielka nebola uloZena na

poste,z6sielkasapovaZujezadorudenridnomjej.vr6teniaodosielatetovi.Vpripade
elektronickejformykomunikrlciealebovpripadepouZivaniafarusapisomnost'povaZuje
za dorudenri, v sriiade dl6nkom 4 bod 42 imlury momentom, kedy bude elektronick6

sprava k dispozicii, pristupnri v elektronickej schr6nke Zmluvnej strany, ktor6 je

adres6tom, tedamomentom,kedyZmluvne js t rane,k to r6 jeodos ie la te l iompr ide
fotura"ni" o rispeSnom dorudeni zasielky' t"tp' rnot"ntot' kedy Zmluvn6 strana' ktord
je adresatom potvrdi prevzatie zrlsieiky v elektronickej schriffie. Ak Prijimatel'

bezd6vodne odLprie pisomnost, prijaf, ji dorudenri diom, ked jej prijatie Prijimatel

odoprel, na tut; sk;todnost' poskyovatel' tjmto sp6sobom Prijimatel'a upozoriuje

a Prijimatel' ju berie na vedomie.

5.Zmluvndstranysiziroveidohodliakomimoriadnysp6sob.dorudovaniapisomnfch
z6sielok doru8ovanie osobne alebo prostrednictvom kuri6ra; taketo dorudenie

Poskltovatel'ovi je moZn6 vjludne v riradnych hodinrich podatel'ne Poskyovatela

zverejnen;ich verejne pristupnim sp6sobom'

6.Pri j imatel, jezodpovednfzariadneoznadeniepoStovejschrr lnkynaidelypisomnej
komunikricie Zmluvnlich strrin.

7. Zm|lvn6 Strany sa zavlujuju, Le vzi\omn6 komunik6cia bude prebiehat' v slovenskom

jazyku.

8. Pre poditanie leh6t plati, Ze do plynutia lehoty sa nezapoditava. dei, ked' doslo

k skutodnosti urdujfcej zadiatok lehoty.

g. Lehoty urden6 podl'a tiZdiov, mesiacov alebo rokov sa kondia uplynutim toho dia, kto4i

sa svojim oznadenim, pomenovanim alebo dislom zhoduje s.diorp' na ktory pripadd

udalosf, od ktorej sa lehota za(ina, a ak nie je taklito den v poslednom mesiaci' pripadne

poslednjdei lehotynaposlednj 'deimesiaca.Akkonieclehotypripadnenasobotu'
nedelu alebo sviatoi, je poslednfm diom lehoty najbliZ5i nasledujrici pracovnj dei.
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I0. Lehota je zachovanii.. ak sa posledny defl lehotvpovinnost' t o ao.tit. alebo sa 
"J.i'.'.r"iil,i 

Podanie"^odovzdei. orgrinu. ktory mri
vyZaduje, prijimatef npostovej prepravy. 

oa po"i-o'r ao-e iti#oil otrl',n""".1'T3T rffi ;'.o..l:[*:,Tjil

ctinok 14 OPRA!?,{ENf yfuvxy
r ' opriivnenllmi vvdavkarni 

_sti 
vsetky lydavky. ktord sri nelry.hnutnd na Reariziiciu aktivitt;l';;':T 

1;: "::""t v e rrini<u ' "i'i"vli''e 'pinu;': n*La'i;,i".'o"Jiji.*r,
avsrivislosti , al^,j::I'" 

pnic 
11 .Projekre do,,Ul.ondenia prdc na prolekte

irru;n:ii'f, it"i?,fffi-",:.iLr'1"$l;,:i,l-u*:*k,il*'il
b) patria do skupiny vydavkov odsthlasendho rozpoetu projektu,
c; spirialri podmienl

predkladanie 2iud,ty 
optauntnosti vydavkov v zmysle prisluSnej vyzt5 na

uriujI podmienkr'll'":.Ilq..*sp' indho dokumentu P"'li;;;;;;i"1". ;i"?, ,"

,,J,:;';"::Tll,j""ii"*::"il:#iil::Id,;;il".trk;*:*.;i*"i,i.n*o,
uhradend ;;;;;;;:loT"f:::;:::i: b"oii*?dne,realizcvand. tiero vydavky bor i

lH'fi ::'J:r ; ffi :': p'i' r *n1" r, i,al,;; ;,.:;i:"l"{f 'l''i,io"" 
;""Hil;J;

;nhl,*;* jT*dTtffile:';ilttTf ilHj:l,;.:ru;#1#:
e) zodpovedajri ceniim beZnym na trhu v dase ich vzniku a v mieste ich vzniku;f) sri podloZend ridtovnymi dokladmi v zmysle zdkona o fdtovnictve;
g) navzrijom sa das<

prostriedkami, **jli"n"r]ii1tr. 
neprekrlwajri a neprekryvajri sa aj s infmi

h) v pripade pnic, tov
s ustanoveniami tlti:;.olff1":i,Ti? "-oj:I,:" bori obstarand v srlade
stanovenymi v dkinku i Vzp I 

"r.i,i."" " 
;r;",i1,^:, 

v srilade 
.s podmienkami

upravujdcim oblasl' Verei,,6;^ 
-:;:-^-j: -.'4zlrvrnr pravnymi predpismi SR ihospodrimosti""il,"I'"1"/,lniJ"til;#:?1ili'?1il:T1ff f 

',lHH
i) boll vynalozend v sflade so Zmruvou o poskltnuti NFp, p*iu,,ymi predpismi SR

"i},ll[?i1l:qlx,',llh#ri:,l,"JJ;ffj":g":r?,0"i,1,*v,prijimate,,snrm
splnenie podmienky z dasti K bod r I schdmy u""j'o'ff:tJ;. 

je schopnv preukdzar'
' 

JJ::;g 
Prijimatel'a deklarovan. vZop sri zaokruhlen. na dve desatinnd miesra (r

' 
i["#i]ff'jff"Tj,TJ::l] f:1.1:::.,, podra ods r tohto eiaiurku vZp a tiero
ako neoprdvnen.. prliin,'ull,ltnu 

na vykon kontroly a auditu uveden a t eta*lr' i i zpuyo a vr y' n ie s o' ;;d#i,?i,:'r,r;, :,"J,Tl ^ffi,'i #l *::: ; E:, "l* *i"j#k:neoprdvnene vydavky bude ponf2enei rrr" i"zuai,""ei na prepratenie v rdmci podanei
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ZoP, ak vo zvy5nej dasti bude ZoP schvdlen6. V pripade, ak osoba opr6vnend na qikon
kontroly a auditu identifikuje z d6vodov uvedenjch v tomto odseku 3 Nenovnalost',
Prijimatel' je povinnj sumu NFP vA'ahujricu sa k takto rydislenej Nezrovnalosti vnltit'
postupom podl'a dkinku 10 VZP.

irlnok 15 0drv pnIfivtATELA

1. Posk)'tovatel' zabezpe(i poskytnutie NFP Prijimatetovi bezhotovostne na Prijimatel'om
stanovenf ridet (d'alej len ,,ridet Prijimatel'a") vedenf v EUR. Cislo ridtu (vr6tane
preddislia) a k6d banky sti uvedend v zifii.avi zmluvy pri identifikdcii Prij imatel'a.

2. Prijimatel' je povinny udrZiavat' ridet Prijimatel'a otvorenli a nesmie ho zruSit' aZ do
prijalia z|veretnej platby NFP od Poskl'tovatel'a. Tilto povinnost' sa va'ahuje aj na
ostatnd udty otvorend Prijimatel'om podl'a tohto dlanku VZP.

3. Ak m6 Prijimatel poskytnuty river na financovanie Projektu, zmena tdtu Prijimatel'a je
mobn| ai po pisomnom srihlase banky, ktonl uver posk14la. Pisomnli suhlas banky podfa
predchridzajricej vety musi Prijimatel' dorudif Poskytovatelovi.

4. Prijimatel'm6Ze realizovat' rihrady oprrivnenfch wfdavkov aj z inlch ridtov otvorenfch
Prijimatel'om pri dodrZani podmienky existencie jedn6ho ridtu Prijimatel'a urden6ho na
prijem NFP. Prij imatet je povinnf Bezodkladne pisomne oznrimif Poskltovatel'ovi
identifi kriciu takly'chto tidtov.

5. Vynosy vzniknut€ na fdte Prijimatel'a sri prijmom Prijimatel'a.

el inok 16 PLATBY

l. Poskytovatel zabezpeti poskyovanie NFP, resp. jeho dasti (d'alej aj ,,platba') syst6mom
refunddcie, pridom Prij imatel je povinnli uhradit'vfdavky Dodiivatel'om Projektu
z vlastn;ich disponibilnfch zdrojov (tj. aj zdrojov z uveru, pokiaf pouZiva tak6to zdroje
financovania v srilade s ostanimi podmienkami Zmluvy o poskytnuti NFP) a tie mu budri
pri jednotlivych platb6ch refundovane v pomemej vfike k celkovlim oprdvnenfm
vldavkom.

2. Poskytovatel' zabezpedi poskynutie platby syst6mom refundiicie vlfludne na ziklade ZoP
predloZenej Prijimatel'om v EUR na formuliiri vyplnenom prostrednictvom verejnej dasti
portri:lu ITMS. Prijimatet takto elektronicky odoslanf ZoP vytladi v dvoch
vyhotoveniach, podpi5e, n6sledne predloZi jedno vyhotovenie Poskytovatel'ovi a druh6 si
ponech6 Prijimatel' In5trukcie k vyplneniu ZoP a povinnych priloh6ch k ZoP sri dostupnd
na webovom sidle Poskytovatel'a a SORO. ZoP musi b1't v srilade s rozpodtom Projektu.
Prijimatel' v rrirnci formul6ra ZoP uvedie derpanie rozpodtu Projektu podl'a skupiny
vjdavkov uvedenej v Pr ohe d. 2 (Predmet podpory NFP).

3. Prijimatel' je povinnf spolu so ZoP predloZit' aj minimdlne jeden rovnopis alebo k6piu
faktury, pripadne dokladu rovnocennej d6kaznej hodnoty a vlipisu z bankov6ho ridtu,
potvrdzujriceho uhradenie vjdavkov deklarovanich v ZoP. Y pripade predloZenia k6pie
ridtovn;y'ch dokladov a vjpisu z bankovdho idtu,. musia blt' k6pie overend pediatkou

.a podpisom Statut6meho organu Prijimatela. Jeden rovnopis faktriry, pripadne dokladu
rovnocennej d6kaznej hodnoty a vlfpisu z bankov6ho ridtu, si ponechiva Prijimatel'.

4. Prijimatel'ovi vznikne ruirok na vyplatenie prisluSnej platby_iba v pripade. ak podri fplnri
a spriivnu ZoP, a to aZ v momente schvrilenia stihmnej ZoP Certifikadnlfm org6nom'
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5.

6.

7.

8 .

o

Narok Prij imatel'a na vyplatenie prisluSnej platby vznik6 len v rozsahu v akom
PoskytovateL rozhodne o opr6vnenosti v;idavkov Projektu.

Prijimatel' je povinnli vo vSetkjch predkladanlich ZoP uvldzat vfludne vfdavky, ktord
zodpovedajir podmienkam uvedenlfm v dliLnku 14VZP. Prijimatel' zodpoved6 za pravost',
spriivnost' a kompletnost' fdajov uveden;ich v ZoP. V prfpade, 2e na ziklade nepravych
alebo nespnlvnych ridajov uvedenlich v ZoP d6jde k vyplateniu platby, p6jde o poruSenie
finandnej discipliny v zmysle $ 3l ziikona o rozpodtovlich pravidl6ch.

Poskytovatel je povinnj vykonat' kontrolu podl'a $ 24b anasl. zS.kona o pomoci
a podpore, dkiLnku 60 Nariadenia 1083 a dliinku 13 Implementadn6ho nariadenia. Kontrola
Projektu zahfia administrativnu kontrolu a v pripade potreby kontrolu na mieste.
Administrativna kontrola ZoP pozost|va z kontroly jej form6lnej a vecnej spr6vnosti.
V r6mci kontroly formrilnej sprrivnosti je Poskytovatel' povinn;i overit' pravdivost',
kompletnost' a spriivnost' qplnenia ZoP. V pripade zistenia formrilnych nedostatkov
vyzve Poskl.tovatel' Prij imatel'a, aby do 14 dni ZoP doplnil. V pripade zistenia zilainych
nedostatkov, alebo nedoplnenia poZadovan;ich fdajov v stanovenej lehote, Poskytovatel'
ZoP zamietne. V pripade, ak sa Poskytovatel' rozhodne podas vj.konu administrativnej
kontroly vykonat' kontrolu na mieste, lehoty na administrativnu kontrolu ZoP sri
pozastavend.

V timci kontroly vecnej spr6vnosti je Poskltovatel' povinnf kontrolovat' redlnost',
opr6vnenost', sprdvnosf, alitu6lnost' a neprekr.jvanie sa nriro\ovanlich vlfdavkov.
Posky'tovatel' je taktie2 povinnj skontrolovat'. di poZadovanri suma v ZoP zodpovedri
fdajom uvedenlfm v priloZenlich dokladoch a di tiito suma ziirovei zodpoved6 rozpodtu
Projektu. Pri kontrole matematickej spr6vnosti sa kontroluje sprrivnost' ridajov
o dodanlfch tovaroch, sluib6ch a priicach vo vZ'ahu k mnoZstru alebo objemu
ajednotkovej cene, sridet jednotliwjch poloZiek uvedenl/ch na predloZehej faktire alebo
inom relevantnom ridtovnom doklade. Kontroluje sa aj sflad s Prdvnymi predpismi SR
a EU (verejn6 obstaravanie, ochrana 2ivotn6ho prostredia, rovnost' prillZitosti, publicita).
V pripade potreby vykonri Poskytovatef kontrolu na mieste podl'a dlir:|r:u 12 YZP .

Ak Prijimatel'ovi vznikol n6rok na vyplatenie platby, Poskytov atel zabezpedi \Tplatenie
NFP, resp. jeho dasti na ridet Prijimatel'a v lehote urdenej v Syst6me finandn6ho riadenia,
ktor6 sa podita odo dia, kedy bola Poskltovatel'ovi doruden6 ripln6 a spr6vna ZoP spolu
s poZadovanlfmi dokumentmi. Za defi dorudenia ZoP sa povaZuje dei registriicie riplnej
a spr6vnej ZoP u Poskltovatel'a.

Dei pripisania platby na ridet Prijimatel'a sa povaZuje za deri derpania NFP, resp. jeho
dasti.

V pripade, Ze Prijimatel' uhr6dza r".fdavky spojend s Projektom v inej mene ako EUR,
prislu5ne ridtovn6 doklady vystaven6 Doddvatelbm Projektu v cudzej mene s[
Poskytovatel'om prepl6can6 formou refundricie v EUR. Prijimatel' zahrnie do ZoP
qidavok prepoditanli na EUR kurzom banky platnlim v dei odpisania prostriedkov z ridtu
prijimatel'a (v pripade prevodu peiaZnych prostriedkov v cudzej mene z udtu zriaden6ho
Prijimatel'om v EUR na ridet Dodilvatel'a Projektu zriadendho v cudzej mene) alebo
referendnlim vlfmennlim kurzom urdenlim a vyhldsenyfm Eur6pskou centr6lnou bankou
v dei predch6dzajrici dnu odpisania prostriedkov z ridtu zriaden6ho PrijimateLom (pri
prevode peiaZnlich prostriedkov v cudzej mene z fdtu zriaden6ho Prijirratel'om v cudzej
mene na tdet Dodiivatel'a Projektu zriaden6ho v rovnakej cudzej mene). Pri pouZiti
vfmenn6ho kurzu pre potreby prepodtu sumy vjdavkov uhr6dzanfch prij imatel'om
v cudzej mene je potrebn6 postupovat' v srilade s $24 ziikona o ridtovnictve. Pripadnd
kurzov6 rozdiely zniLia Prijimatel', pridom ridtovnli rozdiel v fitovnictve Prijimatel'a

10 .
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medzi sumou v dei zaridtovania ziwlzku vodi Doddvatel'ovi Projektu a sumou v dei
rihrady ziviizku Dodrivatel'ovi Projektuje povaZovanli za oprdvnenli qidavok.

11. Poskytovatel je opr6vneny zql5it'alebo zniZit'v1iSku ZoP z technicklich ddvodov na
strane Poskytovatel'a maximrilne do vjSky I EUR v nlmci jednej ZoP. Ustanovenie
dldnku 3 ods. 3.2 zmlurry tjmto nie je dotknutd.

12. Na fdely Zmluvy o poskynuti NFP sa za fhradu ridtovniich dokladov Dodrlvatelbvi
m62e povaZovat' aj:

a) fhrada ridtovnjch dokladov postupnikovi, v pripade, Ze Dodrivatel postripil
pohladivku vodi Prij imatel'ovi tretej osobe v stlade s g 524 - 530 Obdianskeho
zikonnika.

b) fhrada zfiloh5mu veritel'ovi na zaiklade qikonu z6loZndho pr6va na pohl'ad6vku
Dodiivatel'a vodi Prijimatel'ovi v sirlade s $ 151a - 15lme Obdianskeho ziikonnika,

c) rihrada opr6vnenej osobe na z6klade vlikonu rozhodnutia vodi Doddvatetovi
v zmysle v5eobecne zAv?iznych pr6vnych predpisov Slovenskej republiky,

d) zapoditanie daiovdho nedoplatku Dod6vatel'a s pohl'ad6vkou vodi Prijimatel'ovi.. '
(5t6tnej rozpodtovej organiz6cii) v srilade s $ 87 zriLkona t,. 56312009 Z. z. o spri*e
dani (danovf poriadok) a o zmene a doplneni niektoqich z6konov v zneni

l J .

neskorSich predpisov.

e) zapoditanie pohl'adrlvok Dodiivatel'a a Prijimatel'a v srilltde s $ 580 - 581
Obdianskeho zrikonnika, resp. g 358 - 364 Obchodn6ho z6rkonnika.

V pripade, Ze Dod6vatel' postripil pohl'adrivku vodi Prijimatel'ovi tretej osobe v sirlade
s $ 524 - 530 Obdianskeho ziikonnika, Prijimatel' v nimci dokumentlcie ZoP predloZi
doklady preukazujrice postripenie pohl'addvky Dod6vatel'a na postupnika a vyipis z riitu
(originil alebo k6piu overenf pediatkou, ak iou disponuje a podpisom StatutriLrneho
org6nu prijimatefa) potvrdzujirci skutodn6 uhradenie tdtovnych dokladov postupnikovi.

V pripade rihrady z6viizku Prijimatel'a z6loZndmu veritel'ovi pri vfkone z|lolndho pr6va
na pohl'ad6vku Dodiivatel'a vodi Prijimatel'ovi v stlade s I 15la - 15lme Obdianskeho
zrikonnika Prijimatel' v riimci dokumenriicie ZoP predloZi doklady preukazujrice vznik
ziioLndho pr6va a vfpis z ridtu (originrll alebo k6piu overenf pediatkou, ak iou disponuje
a podpisom StatutAmeho orgiinu prij imatel'a) potvrdzujrici skutodn6 uhradenie ridtovn;ich
dok ladov zdloZnemu veritefovi.

V pripade uhrady zriviizku Prijimatel'a opriivnenej osobe na zriklade vyikonu rozhodnutia
vodi Dod6vatel'ovi v zmysle vSeobecne zi*iiznfch pnivnych predpisov Slovenskej
republiky Prijimatel' v rrlrnci dokument cie ZoP predloZi doklady preukazujrice vjkon
rozhodnutia {napr. exekudnyi prikaz. vykonatel'nd rozhodnutie) a vlipis ztdtu lorigin6l
alebo k6piu overenri pediatkou, ak iou disponuje a podpisom Statutrirneho orgiinu
prijimatel'a) potvrdzujrici skutodnd uhradenie ridtovnl/ch dokladov oprrivnenej osobe
z vly'konu rozhodnutia.

V pripade zapoditania dafiov6ho nedoplatku Doddvarel'a s pohi'addvkou vodi
Prijimatel'ovi (Stdtnej rozpodtovej organizricii) podl'a $ 87 dafiovdho poriadku, Prijimatet
v rdmci dokumentiicie ZoP predloZi doklady preukazujfce zapoditanie daiovdho
nedoplatku (najmii potvrdenie Finandn6ho riaditel'stva SR o zapoditani)..

V pripade zapoditania pohl'adiivok Doddvarel'a a Prijimarel'a v srllade s Q 580 - 58.
Obdianskeho zrikonnika, resp. g 358 - 364 Obchodn6ho ziikonnika, .Prijimatel' v r6mci
dokument6cie ZoP predloli doklady preukazujrice zapoditanie pohliad6.iok.

14.

15.

16.

17 .
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18. Ustanovenie tohto dlanku sa nevzt'ahuje na Prijimatel'a, ktory sa pri aplik6cii niektordho
z rryS5ie uvedenfch postupov dostal do rozporu so vSeobecne ziudznlmi prdvnymi
predpismi (napr. so z6konom o rozpodtovjch pravidliich apod.). Ustanovenia tohto
dl6nku sa zriLrovei neva ahujri ani na pohl'addvku na vyplatenie NFP alebo jeho dasti.

dHNOK TZ UCHOVAVANIE DOKUMENTOV

Prijimatel' je povinnli uchovilvat' Dokumentdciu k Projektu do 31. augusta 2020 a do tejto
doby strpiet'vfkon kontroly/auditu zo strany opr6vnenfch os6b v zmysle dl6nku 12 VZP.
Stanoven6 doba do 31. augusta 2020 m62e byt' automaticky predlZen6 (tj. bez potreby
vyhotovovania osobitndho dodatku k tejto Zmluve o poskytnuti NFP, len na z6klade
omiirnenia Poskltovatelia Prijimatel'ovi) v pripade, ak nastanri skutodnosti uveden6 v dLinku
90 Nariadenia 1083 o das trvania tVchto skutodnosti.

ildnok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovatel'je opr6vnenli pri zmene a doplneni tichto VZP postupovaf v zmysle dl6nku
6.1 zmlury alebo postupom podl'a odseku 2 aZ 5 tohto dliiLnku podl'a toho, ktori postup je
podl'a uviidenia Poskltovatel'a pri konkr6tnej zmene hospodrirnej5i. V ktorejkol'vek frLe
postupu podl'a tohto dlLnku sa m6Zu Zmluvnd strany dohodnrit' na zmene zmluvy
sp6sobom uvedenlim v dlanku 6.1 zmlury.

2. Ak dochridza k zmene alebo doplneniu VZP postupom podl'a tohto dlanku 18, zmenen6
alebo doplnen6 VZP Poskytovatel zverejni na svojom webovom sidle. Poskltovatel'
spdsobom podl'a dl6nku 13 tyichto YZP oznitmi Prijimatel'ovi ich zmenu alebo doplnenie
s uvedenim, kedy a kde boli zmenend alebo doplnend VZP zverejnen6. V omiirneni o
zverejneni zmenenfch alebo doplnen;ich YZP zhrovei urdi Prijimatel'ovi lehotu, v trvani
najviac l0 dni odo dia dorudenia ozndmenia, na obozn6rnenie sa s tlimito YZP a zaslanie
pisomn6ho srihlasu so zmenou alebo doplnenim VZP.

3. V pripade, ak Prijimatel'v stanovenej lehote neza5le pisomnj srihlas so zmenenlfmi alebo
doplnenymi VZP, bude sa to povaZovaf za jeho nesrihlas. Ak Prijimatef so zmenenjmi
alebo doplnenfmi VZP nesrihlasi, alebo ak neza5le pisomnj sirhlas aj napriek vfzve
PoskJtovatel'a, bude Poskytovatel', v zmysle dl6nku 9 ods.2.2 tlchto YZP, opriivneny
odstripit'od Zmluvy o poskytnuti NFP.

4. Po dorudeni pisomndho srihlasu Prijimatel'a Poskltovatel'ovi, podta ods. 2 tohto dl6nku,
sa bude zmluvnj vzfah medzi Poskltovatel'om a Prij imatel'om spravovat' zmenenjmi
alebo doplnenlimiYZP, a to odo dia nadobudnutia ich ridinnosti. Udinnost'VZP nastane
naj sk6r diom nasledujircim po dni ich zverejnenia v Centralnom registri zmlil alebo
v neskor3i dei urdenf Poskytovatetom. Poskltovatel' m6Ze pri zverejneni YZP
postupovat' v nadviiznosti na $5a ods. 4 zil<ona t,. 2ll/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
inform6ciiirn a o zmene a doplneni niektorych z6konov (ziikon o slobode inform6cii)
v zneni neskor5ich predpisov.

5. Dohodou Zmluvnlich stnin podl'a odseku 2. a 4. tohto dl6Lnku VZP nie sri dotknutd
ustanovenia dliinku 6 Zmena zmluw. ods. 6.1 a26.9 zmlwv.
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