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Časť I. 

Všeobecné informácie 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov:                  V I K O spol. s r.o.  
IČO:                      31 584 764  
Sídlo:                    Považská Teplá 529, 017 05 Považská Bystrica  
Krajina:    Slovenská republika    
Webové sídlo (internetová adresa): www.viko-pb.sk 
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Rízek  
Telefón:                0911 733 111  
E-mail:                  rizek@externeobstaravanie.sk  
 

  

 

2. Predmet prieskumu trhu 

2.1 Názov predmetu prieskumu trhu je: Automatické robotické zváracie pracovisko    

2.2 Predmetom obstarávania je automatické robotické zváracie pracovisko pre výrobnú 
prevádzku verejného obstarávateľa. Podrobný popis je uvedený v Časti II. Opis predmetu 
zákazky. 

2.3 Predpokladaná hodnota podľa výšky schváleného nenávratného finančného príspevku je 
3 037 640,00,- EUR bez DPH 

 
 

3.  Komplexnosť dodávky 

3.1 Predmet zákazky sa nedelí na samostatné logické celky, ide o jeden vecne, funkčne 
a logicky prepojený celok. Oslovený uchádzač ocení celý predmet zákazky. 

 
 

4.  Zdroj finančných prostriedkov 

4.1 Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku OP Integrovaná 
infraštruktúra, kód výzva OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15 a z rozpočtových prostriedkov 
verejného obstarávateľa. 

 

5.  Miesto a termín plnenia 

5.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: V I K O spol. s r.o., Považská Teplá 529, 
017 05 Považská Bystrica. 

 

5.2 Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie plnenia je 8 mesiacov. Uchádzači musia túto 
skutočnosť zohľadniť pri príprave svojej ponuky. 

 

 

6.  Variantné riešenia  

6.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 

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

7.1 Ponuka sa predkladá elektronickou poštou (mailom) na kontaktnú adresu: 
rizek@externeobstaravanie.sk. 

 
7.2 Ponuka  musí obsahovať: 

1. identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo 
miesto podnikania; meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych 
zástupcov) uchádzača; IČO;  
 

2. vyplnený a podpísaný návrh Zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č.2. 
 

3. cenovú ponuku na predmet prieskumu trhu. Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená 
v eurách. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), 
navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

i.  navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 

ii.  sadzba  DPH a výška  DPH, 

iii.  navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v rámci návrhu 
na plnenie kritéria. 
V prípade, ak sa jedná o zahraničného uchádzača, na ktorého sa povinnosť DPH na 
SR nevzťahuje, ceny sa uvádzajú bez DPH ako konečné, t.z. DPH sa neuvádza 
v ponuke uchádzača, ani v Prílohe č.1. 

Obsah cenovej ponuky: Cenová ponuka musí obsahovať vyplnenú tabuľku z Prílohy 
č.1: Návrh na plnenie kritéria s podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou za 
uchádzača (ak relevantné). 

 
V prípade, že Vaša ponuka bude obsahovať katalógy alebo prospekty, prosím 
písomne potvrďte ich aktuálnosť, ak to na nich nie je uvedené. 
Cenová ponuka musí obsahovať okrem povinných náležitosti aj značku 
výrobcu a typové označenie, pričom môže byť vypracovaná v slovenskom, 
alebo českom jazyku, v iných jazykoch sa vyžaduje úradný preklad. 

 
 

8. Lehota na predkladanie ponúk 

8.1 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk elektronickou poštou na e-
mailovu adresu: rizek@externeobstaravanie.sk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 
02.10.2020 o 14:00 hod. 

8.2 Prijatie predloženej cenovej ponuky nezaväzuje zadávateľa k uzatvoreniu dodávateľsko – 
odberateľskej zmluvy. Uzatvorenie Zmluvy má odkladný účinok z dôvodu kontroly 
dokumentácie z prieskumu trhu Riadiacim orgánom pre OP VaI. Zmluva bude uzatvorená až 
po kladnom stanovisku RO. 

8.3 Spoločnosť V I K O spol. s r.o., bude uchádzačov informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk 
elektronickou poštou. 

 
 

9.  Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

9.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať 
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

 
9.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky 

na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo 

mailto:rizek@externeobstaravanie.sk
mailto:rizek@externeobstaravanie.sk
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doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača a doručením novej 
ponuky v lehote na predkladanie ponúk. 

 
 

10. Hodnotenie ponúk 

10.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky 
bez DPH. 

10.2 Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.  

10.3 Neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.  
 

 

11.  Uzavretie zmluvy 

11.1 S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá v lehote viazanosti ponúk, to je najneskôr 
do 31.12.2019. Návrh zmluvy tvorí prílohu tohto dokumentu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prieskum trhu 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________……………________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________
_ 

Prieskum trhu  5 

 
Časť II. 

Opis predmetu zákazky 
 

Predmetom obstarávania je automatické robotické zváracie pracovisko pre výrobnú prevádzku 
verejného obstarávateľa, ktoré musí pozostávať z nasledujúcich častí: 

- zásobníky položiek profilov a plechov 
- manipulačné zariadenia, ktoré transportujú položky zo zásobníkov do pracovného priestoru 

zariadenia 
- polohovadlo položky profilu v pracovnom priestore zariadenia 
- zváracie a meracie robotické ramená 
- polohovadlo položiek plechov v pracovnom priestore zariadenia 
- manipulačné zariadenie pre odoberanie a zhromažďovanie vyhotovených dielcov na 

automatickom robotickom pracovisku 
- prenos makier z konštrukčného programu Tekla structures do automatického robotického 

zváracieho pracoviska 
- softwarové vybavenie pre meranie, zváranie a kontrolu, 
- evidencia, archivácia jednotlivých zrealizovaných procesov a rozmerových parametrov 

slúžiaca pre kvalitu v súlade s normou EN ISO 3834 a EN 1090-2 
- prepojenie výstupu robotizovaného pracoviska do informačného podnikového systému 

                                                         
 
Požadované technické parametre stroja a ďaľšie požiadavky na dodávku sú uvedené 
v nasledujúcej tabuľke technických parametrov (Príloha č.1). 
 
Uchádzačom je umožnené pri položkách, kde je uvedený názov, výrobca, typové označenie a pod. 
ponúknuť a naceniť ekvivalentné zariadenia a materiály. Pri použití ekvivalentných druhov 
materiálov a/alebo výrobkov musia mať minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce 
funkcionalitám, vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v špecifikácii. 
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Príloha č.1 

 
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA – CENOVÁ PONUKA 

 
Zadávateľ: V I K O spol. s r.o. 
Uchádzač: 

Sídlo uchádzača: 

IČO: 

Štatutárny zástupca: 

Kontaktné údaje (tel., e-mail): 
 

C E N O V Á  P O N U K A  

 

 

Názov zariadenia resp. logického celku: Automatické robotické 
zváracie pracovisko 

    

Celok Parameter MJ 
Požadovaná 

hodnota 

Hodnota 
parametra 

predkladateľa 
ponuky 

Cena  celkom 
v EUR bez DPH 

Špecifikácia 
spracovávaného 

materiálu 

Typy profilov hlavnej 
časti 

H, I, U H, I, U   

......... 

Max. veľkosť profilov H, 
I, U 

mm 600   

Min. veľkosť profilov H, I, 
U 

mm 80   

Max. dĺžka profilu mm 12 000   

Min. dĺžka profilu mm 1 800   

Sekundárne diely   Plechy   

Max. rozmer plechu mm 600 x 500 x 30   

Min. rozmer plechu mm 100 x 50 x 10   

Max. hmotnosť plechu kg  75   

Min. medzera zvaru mm 0.2   

Max. medzera zvaru  mm 4   

Akosť materiálu 
S235 / 
S355  

S235 / S355   

Zásobníky a 
manipulačné 

zariadenia 

zásobníky položiek 
profilov  

áno / nie áno   

  

zásobníky položiek 
a plechov 

áno / nie áno   

zásobníky hotových 
výrobkov 

áno / nie áno   

manipulačné zariadenia 
pre transport  položiek 
zo zásobníkov do 
pracovného priestoru 
zariadenia 

áno / nie áno   

manipulačné zariadenia 
pre transport  
vyhotovených dielcov z 
pracovného priestoru 
zariadenia do zásobníka 
hotových dielcov 

áno / nie áno   

Polohovadlo 
profilov 

Menovitý rozsah 
otáčania 

° 270 (+90 až -180)   
  

Max. rozsah otáčania ° 280 (+95 až -185)   
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Zváracie roboty 

Max. zdvih v smere osi-x mm 12 000   

  

Nominálna rýchlosť 
vozíka 

m/min 90   

Max. 
zrýchlenie/spomalenie 
vozíka 

m/s2 0,75   

Počet robotov ks 3   

Manipulačný 
robot 

Max. zdvih v smere osi-x mm 12 000   

  
Nominálna rýchlosť 
vozíka 

m/min.  90   

Max. 
zrýchlenie/spomalenie 

m/s2 0,75   

Software a 
napojenie do 
informačného 

systému 

Softwarové vybavenie 
pre meranie, zváranie 
a kontrolu 

áno / nie áno   

  

Evidencia, archivácia 
jednotlivých 
zrealizovaných procesov 
a rozmerových 
parametrov slúžiaca pre 
kvalitu v súlade 
s normou EN ISO 3834 
a EN 1090-2 

áno / nie áno   

Prepojenie výstupu 
robotizovaného 
pracoviska do 
informačného 
podnikového systému 

áno / nie áno   

Ďalšie súčasti 
hodnoty 

obstarávaného 
zariadenia 

Doprava stroja do areálu 
spoločnosti na adrese: 
Považská Teplá 529, 
01705 Považská 
Bystrica  

áno / nie áno     

Montáž  áno / nie áno     

Návod na obsluhu 
a údržbu stroja 
v slovenskom  alebo 
českom jazyku 

áno / nie áno     

Suma spolu:   

Názov výrobcu a typové označenie:   

 
 

 
 

Uchádzač musí uviesť vo svojej ponuke minimálne všetky požadované parametre podľa 
špecifikácie technológie, alebo sa slovne vyjadrí k spôsobu naplnenia osobitne ku všetkým 
jednotlivým stanoveným parametrom zadaných žiadateľom pre účely prieskumu trhu.  
 
Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme 
zahrnuli do cenovej ponuky, ktorú sme predložili so zapracovaním všetkých požiadaviek 
zadávateľa. Zároveň prehlasujem, že nami vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám 
obvyklým v danom mieste a čase. 
 
 
 
 
 
V ……………………... dňa .......................                           .……………………………………...... 

        Podpis a pečiatka za uchádzača 
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Príloha č.2 
 

Súčasťou súťažnej ponuky je návrh Zmluvy o dielo v zmysle obchodného zákonníka, ktorý 
uchádzač doplní obchodnými údajmi v zmysle súťažných podkladov a výzvy záujemcom 
zverejnenej na internetovej stránke verejného obstarávateľa.  
 
 

KÚPNA ZMLUVA - návrh   
uzatváraná podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 

"zmluva") 
...................................................................................................................................................... 

 
I. 

Zmluvné strany 
 

Kupujúci: V I K O spol. s r.o.  

 Sídlo:  Považská Teplá 529, 017 05 PovažskáBystrica 

 Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súduTrenčín 
 Oddiel:Sro,vl.č.2301/R 

 Zastúpená:   Ing. Peter Ščotka, PhD., konateľ  
 IČO: 31 584 764 
 DIČ: 2020439223 
 IČ DPH: SK2020439223 
 Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
 Číslo účtu: SK07 7500 0000 0040 0862 5994  
 
 (ďalej len „Kupujúci ") 
 
Predávajúci:  

 Sídlo:  
 Zastúpená:   
 IČO:   
 DIČ:                            
 IČ DPH:  
 Bankové spojenie:  
 Číslo účtu:  
 
 (ďalej len „Predávajúci ") 
 
 
 

Úvodné ustanovenie 
 

Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného v zmysle 
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, ktoré kupujúci vykonal v súvislosti s realizáciou projektu „Automatické 
robotické zváracie pracovisko“ spolufinancovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.  

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim pri 
dodávke technického zariadenia – automatického robotického zváracieho pracoviska - na 
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zabezpečenie prevádzky objednávateľa špecifikovaných v rámci Prílohy č. 1, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „technické zariadenie“).  

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu technické zariadenia v plnom rozsahu, riadne, včas, 
v súlade s podmienkami tejto zmluvy a postupovať pri tom s patričnou odbornou starostlivosťou.  

3. Predávajúci sa zaväzuje po zaplatení ceny diela previesť na kupujúceho všetky vlastnícke práva 
k uvedenému technickému zariadeniu.  

4. Predávajúci potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, 
že sú mu známe technické podmienky na dodanie technického zariadenia a že disponuje 
dostatočnými kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami na kvalitnú a bezproblémovú 
realizáciu zmluvy.  

5. Kupujúci sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto zmluve prevziať riadne a včas dodané 
technické zariadenie a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu podľa Článku III. tejto zmluvy.  
 

Článok II. 
Termín dodávky 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať a protokolárne odovzdať technické zariadenie kupujúcemu v 
zmysle tejto zmluvy najneskôr do 8 (slovom osem) kalendárnych mesiacov od prijatia výzvy na 
dodanie, ktorú písomne obdrží úspešný uchádzač od verejného obstarávateľa v období po 
nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy. 

2. Miestom uskutočnenia dodávky technického zariadenia je výrobná prevádzka spoločnosti 
V I K O spol. s r.o., Považská Teplá 529, 017 05 Považská Bystrica.  

3. Predávajúci je povinný písomne oznámiť štatutárnemu zástupcovi kupujúceho, že je pripravený 
zrealizovať dodávku technického zariadenia, a to najmenej 10 (slovom desať) pracovných dní 
vopred.  

4. Kupujúci je povinný pri dodržaní podmienok stanovených v tejto zmluve poskytnúť 
predávajúcemu primeranú súčinnosť pri odovzdaní a prevzatí technického zariadenia.  
 

Článok III. 
Cenové a platobné podmienky 

 
1. Cena diela za predmet tejto zmluvy je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania 
a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume .................. 
EUR (slovom .............. eur).  

2. Cena v bode 1. článku III. je uvedená bez dane z pridanej hodnoty. Dodávateľ nie je/je platcom 
dane z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty bude k cene pripočítaná v čase fakturácie podľa 
platných predpisov.  
 
3. Cena je stanovená ako konečná a neprekročiteľná, zahŕňa všetky náklady predávajúceho 
spojené s predmetom tejto zmluvy vrátane dopravy, inštalácie, zaškolenia obsluhy a uvedenia 
technického zariadenia do prevádzky.  

4. Podkladom pre zaplatenie ceny diela bude faktúra vystavená predávajúcim. Predávajúci je 
oprávnený vystaviť faktúru až po riadnom odovzdaní predmetu zmluvy tak, ako je to uvedené v 
bode č.6 článku V. tejto zmluvy, t.j. po úspešnom ukončení skúšobnej prevádzky.  

5. Kupujúci môže predávajúcemu poskytnúť preddavok v sume až 90% (slovom deväťdesiat 
percent) z dohodnutej zmluvnej ceny za dodanie technického zariadenia podľa Prílohy č. 1 tejto 
zmluvy a to v nasledovných sumách a fázach zhotovovania diela: 
 

a. 30% po nadobudnutí účinnosti zmluvy a zároveň po prijatí výzvy na dodanie 
predávajúcim podľa bodu 1. článku II. na základe zálohovej faktúry vystavenej 
predávajúcim,  
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b. 60% pred expedíciou z výrobného závodu predávajúceho na základe zálohovej faktúry 
vystavenej zhotoviteľom s uvedením výrobného čísla technického zariadenia.  

 
6. Po riadnom ukončení a protokolárnom odovzdaní celej dodávky technického zariadenia v súlade 
s touto zmluvou kupujúci uhradí faktúru vystavenú predávajúcim.  

7. Každá faktúra, ktorú predloží predávajúci kupujúcemu musí byť predložená v dvoch originálnych 
rovnopisoch a musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle príslušných platných 
právnych predpisov SR, najmä nasledovné údaje:  

- označenie a číslo faktúry, variabilný symbol faktúry,  

- dátum vystavenia faktúry, dátum dodania a dátum lehoty splatnosti faktúry,  

- obchodné meno a adresu kupujúceho a predávajúceho, ich IČO, DIČ, IČ DPH a údaj o zápise v 
OR vrátane spisovej značky,  

- predmet plnenia podľa potvrdeného Súpisu dodaných technických zariadení,  

- fakturovanú cenu bez DPH, sadzbu DPH, čiastku DPH a celkovú cenu s DPH,  

- označenia bankového spojenia a čísla účtu predávajúceho,  

- pečiatku a podpis oprávnenej osoby predávajúceho.  

8. Neoddeliteľnými prílohami faktúry bude kupujúcim a predávajúcim potvrdený Protokol o 
odovzdaní a prevzatí daného technického zariadenia ako Príloha k faktúre.  

9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti uvedené v tejto zmluve, kupujúci je 
oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu.  

10. Kupujúci je povinný zaplatiť fakturovanú čiastku v dohodnutej lehote splatnosti do 30 (tridsať) 
kalendárnych dní. 

11. V prípade, že je kupujúci v omeškaní so splatením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať 
úrok z omeškania vo výške 0,01 % (slovom jednu stotinu percenta) z akumulovanej dlžnej čiastky 
za každý kalendárny deň omeškania.  
 

Článok IV. 
Osobitné dojednania 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje pri realizácii predmetu zmluvy dodržiavať všetky technické normy, 
bezpečnostné a právne predpisy platné na území SR a vzťahujúce sa na plnenie tejto zmluvy. 
Pokiaľ ich porušením vznikne kupujúcemu alebo tretej osobe škoda, predávajúci je povinný 
uvedenú škodu uhradiť, vrátane úhrady nákladov spojených so zosúladením stavu s príslušnou 
normou, resp. predpisom.  

 
2. Predávajúci sa zaväzuje garantovať kvalitu dodávky technického zariadenia vlastnými 
pracovníkmi ako aj subdodávateľmi tým, že pri dodávke budú používať technológie schválené pre 
územie SR, najmä výrobky podliehajúce na území SR certifikácii výrobkov, pričom pri odovzdávaní 
technických zariadení predloží a odovzdá kupujúcemu všetky prehlásenia o zhode.  

3. Predávajúci sa zaväzuje, že najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy, uvedie údaje o všetkých 
známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.  

4. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami 
a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené 
osoby sú:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
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b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;  

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a 
nimi poverené osoby,  

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

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

5. Kupujúci zaistí podmienky, ktoré nie je povinný zaistiť predávajúci, avšak, ktoré sú nutné, alebo 
avizované k dodaniu, montáži a prevádzke zariadenia.  
 

Predávajúci dodá kupujúcemu predinštalačnú dokumentáciu obsahujúcu požiadavku na 
základy, zdvíhacie zariadenie a energetické zdroje, ktoré musí zaistiť zákazník na svoje náklady 
pred dodávkou alebo pri inštalácii zariadenia. 
 

6. Predávajúci je povinný udržiavať poriadok na montážnom pracovisku a zaistiť dodržiavanie 
zákonných, profesných a iných povinností voči svojim pracovníkom vyplývajúcich z predpisov o 
požiarnej ochrane a z predpisov o ochrane zdravia pri práci.  

 
Článok V. 

Odovzdanie a prevzatie tovaru 
 

1. Predmet zmluvy musí byť po ukončení dodávky technického zariadenia kompletný, musí byť 
bez závad a musí spĺňať všetky funkčné a platnými normami predpísané vlastnosti. Povinnosťou 
predávajúceho je tiež vykonanie montážnej skúšky a revízie spolu s prvým zaškolením obsluhy. 

2. Predávajúci je povinný pripraviť a pri preberacom konaní kupujúcemu predložiť a odovzdať 
všetky platné atesty, doklady a dokumenty oprávňujúce kupujúceho k nakladaniu s predmetom 
zmluvy (podľa STN, DIN), platné prehlásenia o zhode, platné certifikáty, záručné listy, revízne 
správy, návody k obsluhe v slovenskom alebo českom jazyku a iné doklady alebo podklady, ktoré 
sa všeobecne vyžadujú a súvisia s dodaním technických zariadení. Bez týchto dokladov sa bude 
mať za to, že predmet zmluvy je nedokončený a nespôsobilý k odovzdaniu a to až do doby 
splnenia uvedenej podmienky.  

3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že pod závadou budú rozumieť odchýlku v kvantite a v 
kvalite, v rozsahu a v parametroch technického zariadenia stanoveného v tejto zmluve všeobecne 
záväznými technickými normami (STN).  
 
4. O priebehu odovzdania a prevzatia technického zariadenia je predávajúci povinný vypracovať 
preberací protokol. Pokiaľ sa na technickom zariadení pri jeho odovzdávaní objavia akékoľvek 
závady, bude v preberacom protokole okrem iného uvedený súpis všetkých zistených závad s 
uvedením dohodnutého termínu ich odstránenia. Preberací protokol podpíše kompetentný 
zástupca predávajúceho a kupujúceho.  

5. Pokiaľ kupujúci odmietne technické zariadenia prevziať, je povinný uviesť v preberacom 
protokole svoje dôvody.  

6. Predmet zmluvy bude považovaný za dodaný až po odstránení všetkých závad uvedených v 
preberacom protokole.  

7. Kupujúci nemá povinnosť technické zariadenia prevziať až do doby, pokiaľ predávajúci 
neodstráni všetky zistené závady.  

8. V prípade rozporov medzi kupujúcim a predávajúcim ohľadne zistených závad, je predávajúci 
povinný bezodkladne zabezpečiť odborné vyjadrenie tretej osoby – nezávislého autorizovaného 
odborníka. Ak kupujúci do piatich pracovných dní od jeho predloženia písomne vyjadrí súhlas s 
jeho odborným vyjadrením, bude to znamenať, že predmetná závada bola odstránená. V prípade 
jeho nesúhlasu, je povinný zabezpečiť odborné vyjadrenie ďalšieho nezávislého autorizovaného 
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odborníka. Ak nedôjde k zhode medzi odbornými vyjadreniami vybraných znalcov, je kupujúci 
oprávnený obrátiť sa na rozhodcovský súd v súlade so zákonom č. 244/2002 Z. z. o 
rozhodcovskom konaní s výnimkou sporov vyňatých z pôsobnosti tohto zákona.  
 

Článok VI. 
Zmluvné pokuty 

 
1. V prípade, že predávajúci nedodá technické zariadenie, ktoré je predmetom tejto zmluvy riadne 
a včas a neodovzdá ho v stanovenom termíne podľa bodu 1. Článku II. tejto zmluvy, zaväzuje sa 
zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu v čiastke 0,01 % (slovom jedna stotina percenta) z ceny 
technického zariadenia podľa bodu 1 Článku III. za každý začatý kalendárny deň omeškania. 
Týmto nie je dotknutá náhrada škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá vznikne v 
dôsledku omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy.  

2. V prípade omeškania s odstraňovaním závad zistených pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí 
predmetu zmluvy podľa bodu 4 Článku V. tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje zaplatiť 
kupujúcemu zmluvnú pokutu v čiastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny technického 
zariadenia podľa bodu 1 Článku III. za každý začatý kalendárny deň omeškania.  

3. Zmluvná pokuta je splatná najneskôr dňom uvedeným na faktúre ako deň splatnosti.  

4. Vznikom povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu nezaniká povinnosť zaistená zmluvnou pokutou a 
ani nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške. Zmluvné pokuty sa do výšky 
škody nezapočítavajú.  
 

Článok VII. 
Záruka 

 
1. Predávajúci zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  

2. Poskytnutou zárukou predávajúci ručí, že predmet zmluvy bude mať po celý čas trvania 
záručnej doby vlastnosti stanovené touto zmluvou a zároveň sa zaväzuje, že po celý čas trvania 
záručnej doby budú technické zariadenia plne funkčné a spôsobilé na riadne využívanie. 

3. Poskytnutá záruka na technické zariadenie je: 12 mesiacov (slovom dvanásť mesiacov) na 
mechanické diely, 24 mesiacov (slovom dvadsaťštyri mesiacov) na elektrodiely odo dňa ich 
protokolárneho odovzdania a prevzatia. 
 
4. Predávajúci po dobu trvania záručnej doby uvedenej v predchádzajúcom odseku zodpovedá za 
všetky závady, ktoré sa pri užívaní technického zariadenia vyskytnú alebo ktoré zistí kupujúci a 
ktoré bude reklamovať.  
 
5. Predávajúci preberá záruku podľa všeobecne platných podmienok v SR a v Európskej únii.  

6. Kupujúci je povinný závady po ich zistení bez zbytočného odkladu písomne reklamovať, pričom 
uvedie o akú závadu sa jedná.  

7. Predávajúci je povinný najneskôr do 24 hodín (slovom dvadsaťštyri hodín) po doručení 
reklamácie písomne doručiť kupujúcemu oznámenie o prijatí reklamácie, o jej uznaní a o lehote 
odstránenia závady.  

8. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom aj 
reklamácia preukázateľne odoslaná predávajúcemu v posledný deň záručnej doby sa považuje za 
uplatnenú v záručnej dobe.  

9. V prípade uplatnenia reklamácie kupujúceho u predávajúceho sa predlžuje záručná doba na tú 
časť technického zariadenia, na ktorej sa vyskytla závada, o dobu vybavenia reklamácie.  

10. Predávajúci sa zaväzuje prijať reklamáciu na jeho adrese uvedenej v úvode tejto zmluvy, alebo 
v prípade zmeny adresy predávajúceho na novej adrese. Každú zmenu adresy sa predávajúci 
zaväzuje bezodkladne oznámiť kupujúcemu.  
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11. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 24 hodín, v zložitých prípadoch do 3 (slovom 
troch) pracovných dní.  

12. V prípade, že predávajúci v lehote do 3 pracovných dní (slovom troch) nedoručí kupujúcemu 
rozhodnutie o vybavení reklamácie, má sa za to, že reklamáciu v plnom rozsahu uznal.  

13. Predávajúci je povinný reklamovanú závadu v dohodnutom termíne odstrániť. V prípade, že sa 
jedná o závadu, ktorá bude kupujúcemu brániť v prevádzke daného technického zariadenia, alebo 
bude mať povahu havárie, je predávajúci povinný začať s jej odstraňovaním do 24 hodín (slovom 
dvadsaťštyri hodín) od nahlásenia reklamácie kupujúcim.  

14. Ak kupujúci v prípade uznania reklamácie oznámi lehotu, v rámci ktorej má byť reklamovaná 
závada zariadenia odstránená a predávajúci reklamovanú závadu v tejto lehote neodstráni, má 
kupujúci právo dať reklamovanú závadu odstrániť tretej osobe, pričom predávajúci sa zaväzuje 
zaplatiť všetky náklady, ktoré vznikli kupujúcemu v súvislosti s jej odstránením.  
 
15. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie a poškodenie násilím. Záruka sa nevzťahuje na 
chybnú funkciu a poškodenie spôsobené nedbalosťou  alebo chybnou obsluhou kupujúceho. 
 
16. Po uplynutí záručnej doby poskytne predávajúci servisné služby a náhradné diely za obvyklé 
sadzby a ceny. 
 

Článok VIII. 
Nadobúdanie vlastníctva 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že kupujúci sa stáva vlastníkom dodaného technického zariadenia po 
jeho protokolárnom odovzdaní a prevzatí a po zaplatení vystavenej faktúry. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zariadení, ktoré je predmetom tejto 
zmluvy prechádza na kupujúceho po protokolárnom odovzdaní a prevzatí zariadenia.  
 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú v zmysle bodov 1. až 3. Článku II. Doba určitá je 8 
mesiacov (slovom osem) a začína sa počítať od prvého dňa nasledujúceho po nadobudnutí 
účinnosti zmluvy v zmysle čl. IX .bod 10 tejto zmluvy.  

2. Pri riešení vzájomných vzťahov zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa 
použijú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov.  

3. Prípadné spory, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť 
riešiť predovšetkým formou dohody. V prípade, že k dohode nedôjde, spory budú riešené podľa 
právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky na príslušnom súde 
Slovenskej republiky.  
 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy odstúpiť v 
prípade, že druhá strana podstatným spôsobom poruší zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto 
zmluvy. Pod podstatným porušením sa rozumie predovšetkým:  
 

4.1 nesplnenie dohodnutých priebežných termínov a konečného termínu dodania 
technického zariadenia stanovených v tejto zmluve,  

4.2 nedodržanie cenových a platobných podmienok stanovených v tejto zmluve,  

4.3 nedodržanie technických parametrov a podmienok dodania technického zariadenia 
stanovených v tejto zmluve.  
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5. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradí povinná strana nezávisle od toho, či 
a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktoré možno vymáhať 
samostatne.  

6. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
platné ak budú riadne podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a potvrdené 
odtlačkami pečiatok oboch zmluvných strán.  

7. Zmluva je spísaná v štyroch originálnych rovnopisoch, pričom kupujúci dostane dve vyhotovenia 
a predávajúci dostane dve vyhovenia zmluvy. 

8. Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom zmluvy zoznámili s obsahom celej 
zmluvy, poznajú jej obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi a odtlačkami pečiatok obe 
zmluvné strany potvrdzujú, že celý text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle.  

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  
 

9.1 Špecifikácia technického zariadenia s požadovanými technickými parametrami, ktorá 
tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy,  

9.2 Údaje o subdodávateľoch, ktoré tvoria Prílohu č. 2 k tejto zmluve.  

 
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a 
nadobúda účinnosť dňom, kedy poskytovateľ štátnej pomoci, v ktorého zastúpení koná 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky potvrdí správnosť vykonania verejného 
obstarávania príjemcovi štátnej pomoci, ktorým je V I K O spol. s r.o.. Kupujúci sa zaväzuje 
písomne informovať predávajúceho o dni nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  
 
 
 
V ........................ dňa ............     V  Považskej Bystrici dňa ............  
 
 
 
 
.......................................      .......................................  
 
Za predávajúceho:      Za kupujúceho:  

 


