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A. Pokyny na vypracovanie ponuky
1. Všeobecné informácie
1.1. Identifikácia obstarávateľa
Názov organizácie: KONZEKO s.r.o., Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce
Štatutárny zástupca oprávnený konať v mene spoločnosti: Ing. Vladimír Ratvaj, konateľ
Telefón: 053 44 99 115, 0903 905 846
Fax: 053 44 99 315
E mail: konzeko@konzeko.sk, internetová stránka: www.konzeko.sk
IČO: 31 659 772
IČ DPH: SK 2020505025
Bankové spojenie: OTP Spišská Nová Ves, č.ú. 1192729/5200
1.2. Predmet obstarávania:
1.2.1. Predmetom obstarávania je materiálové vybavenie projektu „Priemyselný výskum
zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu“
CPV: 71319000-7 Štúdia technickej uskutočniteľnosti výsledkov - výskum

1.2.2. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí samostatnú časť B. Opis
predmetu obstarávania.
1.3. Komplexnosť dodávky.
Uchádzači predložia ponuku na celý rozsah služieb.

1.4. Zdroj financovania.
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov Európskeho spoločenstva a
z finančných prostriedkov obstarávateľa.

1.5. Miesto poskytnutia služby.
1.5.1. Miesto poskytnutia služieb - KONZEKO s.r.o., Areál NPZ 510, 053 21
Markušovce.
1.6. Oprávnený uchádzač.
1.6.1. Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý splnil podmienky účasti predložením
dokladov podľa § 26 ods.2 Zákona 25/2006 Z.z.
1.6.2. Ak ponuku predloží uchádzač, ktorý nespĺňa podmienku podľa bodu 1.6.1., táto
ponuka bude zo súťaže vylúčená.
1.7. Predloženie ponuky.
1.7.1.Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.
1.7.2. V ponuke bude návrh cien služieb v členení podľa časti B. Opis predmetu
obstarávania podpísaný uchádzačom, a to jeho štatutárnym orgánom, alebo členom
štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v
mene uchádzača v záväzkových vzťahoch a opatrený odtlačkom pečiatky
uchádzača.
1.7.3. Súčasťou návrhu bude návrh ceny za poskytnutie služieb. Podrobnejšie o cene je v
časti C. Spôsob stanovenia ceny.
1.7.4.Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale na adresu, uvedenú v bode 1.1.
týchto podkladov.
1.7.5.V prípade, že uchádzač predloží ponuku poštou, rozhodujúci je termín jej
doručenia obstarávateľovi.
1.7.6.Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adresu, uvedenú v bode 1.1. bude
uchádzačovi vydané potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta
prevzatia ponuky.

1.8. Variantné riešenia.
1.8.1. Variantné riešenia ponuky sa neumožňujú.
1.8.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, na tieto sa nebude prihliadať.
1.9. Platnosť ponuky.
1.9.1. Ponuky zostávajú platné do 30. mája 2015

1.10. Nakladanie s ponukou.
1.10.1. Všetky výdavky, spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku na obstarávateľa.
1.10.2. Ponuky, doručené na adresu, uvedenú v bode 1.1. a predložené v lehote na
predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2. sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú
obstarávateľovi ako súčasť dokumentácie o súťaži verejného obstarávania.
1.11. Zrušenie súťaže.
Obstarávateľ môže zrušiť súťaž pri závažnej zmene okolností, ktoré obstarávateľ
nemohol predpokladať.

2. Dorozumievanie a vysvetľovanie
2.1. Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi.
2.1.1. Dorozumievanie

medzi

obstarávateľom

a

uchádzačmi

sa

v

záujme

transparentnosti bude diať len písomnou alebo E-mail formou.
2.1.2. Na dorozumievanie a vysvetľovanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi určil
obstarávateľ Ing. Vladimír Ratvaj nasledovného pracovníka:
Ing. Ivan Bašťovanský, bastovansky.konzeko@gmail.com
2.2. Vysvetľovanie a dopĺňanie súťažných podkladov.
2.2.1. V prípade potreby objasnenia súťažných podkladov môže ktorýkoľvek z
uchádzačov žiadať vysvetlenie podľa bodu 2.1. týchto podkladov.
2.2.2. O vysvetlenie údajov vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných môže
záujemca požiadať najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk v súlade s §38 zákona o verejnom obstarávaní: "Vysvetlenie
požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v
oznámení použitom ako výzva na súťaž, podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej
sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázateľne
bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však šesť dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti, za predpokladu, že o vysvetlenie sa
požiada dostatočne vopred, inak v primeranej lehote určenej verejným
obstarávateľom a obstarávateľom. Ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu
časovej tiesne, poskytne verejný obstarávateľ vysvetlenie súťažných podkladov
najneskôr štyri dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk."

3. Príprava ponuky

3.1. Jazyk ponuky.
Ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom alebo
českom jazyku.
Podľa § 19 ods. 3 ZVO: "Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov
alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v
pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v
štátnom jazyku."
3.2. Obsah ponuky podľa §39 ods. 6 Zákona o verejnom obstarávaní
3.2.1. V časti "Ostatné" predloží uchádzač nasledovné podklady, ktoré preukáže splnenie
podmienok účasti na VO, identifikačné údaje uchádzača, čestné vyhlásenia
uchádzača a technickú špecifikáciu podľa oddielu III bod 1.1 výzvy na
predkladanie ponúk.
3.2.2. 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. Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné"
je neverejné.
Po otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony
podľa zákona, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia,
doplnenia tejto časti ponuky, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení
uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
Ponuka bude vylúčená ak:
nezodpovedá požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie

-

ponúk a v týchto súťažných podkladoch
obsahuje obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a

-

podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných
podkladoch.
3.2.3. V časti "Kritériá" predloží uchádzač návrh na plnenie kritérií, návrh zmluvy s
uvedením navrhovanej zmluvnej ceny. Uchádzač v návrhu na plnenie kritérií
uvedie okrem jednotkovej ceny za jednotlivé položky aj konečnú cenu za
predpokladané množsto tak, ako je uvedené v časti B.
3.2.4.

Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo
vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom
uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Medzi odoslaním oznámenia a

otváraním častí ponúk, označených ako „Kritériá“, bude aspoň päť pracovných
dní. Účasť na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ je umožnená
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk
a ktorých ponuka nebola vylúčená. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač

zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
uchádzača

alebo

osobou

splnomocnenou

uchádzačom

na

jeho

zastupovanie.

3.2.4.1 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu
uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní ponúk preukazom
totožnosti a kópiou výpisu z obchodného registra alebo živnostenským listom.
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a
splnomocnením na zastupovanie.
3.2.4.2 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 na
vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako
„Kritériá“ sa nezverejňujú. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako
„Kritériá“ komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky,
označenú ako „Ostatné“, predloženú tým istým uchádzačom.

3.3. Mena a ceny uvádzané v ponuke.
3.3.1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.
18/1996Z.z. o cenách v platnom znení.
3.3.2. Uchádzačom navrhnutá zmluvná cena bude vyjadrená v eurách zaokrúhlená na
dve desatinné miesta.
3.3.3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v členení:
3.3.3.1. Navrhovaná zmluvná cena bez DPH.
3.3.3.2. Sadzba a výška DPH.
3.3.3.3. Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
3.3.4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH,
pričom na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
3.3.5. Cena musí byť za celú dodávku služieb v členení podľa jednotlivých položiek.

3.4. Vyhotovenie ponuky.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme tlačiarňou počítača alebo obdobným
zariadením.

4. Predkladanie ponuky
4.1. Označenie ponuky.
4.1.1. Uchádzač predloží ponuku v samostatnom, nepriesvitnom, uzavretom obale.
4.1.2. Vonkajšia strana obalu musí obsahovať tieto údaje:
4.1.2.1. Meno a adresu obstarávateľa.
4.1.2.2. Meno a adresu uchádzača.
4.1.2.3. Označenie „Súťaž - Projekt „Priemyselný výskum - Vybavenie
projektu “ - neotvárať“.
4.2. Miesto a termín predkladania ponúk.
4.2.1.Ponuky je potrebné doručiť na adresu obstarávateľa: KONZEKO s.r.o., Areál
NPZ 510, 053 21 Markušovce, ponuky sa môžu predkladať len v písomnej
forme.
4.2.2.Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 01.04.2014 o 12:00 hod. Ponuky
uchádzači predložia osobne na adrese obstarávateľa (bod. 4.2.1), alebo poštou na
adresu obstarávateľa (bod 4.2.1)
4.2.3. Ponuka, predložená po uplynutí lehoty, uvedenej v bode 4.2.2. týchto podkladov
nebude do výberu prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

4.3. Doplnenie alebo zmena ponuky.
4.3.1.Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť alebo zmeniť do
uplynutia lehoty podľa bodu 4.2.2. týchto podkladov.
4.3.2.Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať prevzatím pôvodnej ponuky
na základe písomnej žiadosti uchádzača, formou uvedenej v bode 4.2.1 týchto
podkladov a doručením novej ponuky na tú istú adresu v lehote podľa bodu
4.2.2. týchto podkladov.

5. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
5.1. Otváranie ponúk.
5.1.1.Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 02.04.2015 o 09:00 hod. na adrese:
KONZEKO s.r.o., Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce , v miestnosti riaditeľa
firmy .
5.1.2. Obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá"
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a
ktorých ponuka nebola vylúčená.
5.1.3. Záznam z otvárania ponúk dostane každý uchádzač.
5.2. Vyhodnocovanie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk sa vykoná podľa časti D. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob
vyhodnotenia kritérií. Na vyhodnotenie ponúk bude zriadená komisia.
6. Prijatie ponúk
6.1. Oznámenie o poradí úspešnosti ponuky.
6.1.1. Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bude hodnotená sa doručí oznámenie o
úspešnosti resp. neúspešnosti jeho ponuky.

B. Opis predmetu obstarávania
Technický popis predmetu obstarávania
projekt: „Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie kvapalných odpadov
najmä z automobilového priemyslu “
Názov predmetu obstarávania: Vybavenie projektu
1. Štúdia technickej uskutočniteľnosti výsledkov - výskum
Komplexná technicko-ekonomická analýza výsledkov laborat. výskumu umožňujúca
potencionálnym záujemcom vyhodnotiť možnosti realizácie v praxi. Je to technická štúdia
uskutočniteľnosti.

C. Spôsob stanovenia ceny
1. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o
cenách v platnom znení.

2. Štruktúra ceny je popísaná v časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky, body č.
3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5. časti A.

3. Cena predmetu obstarávania bude pevná.
4. Predpokladaná maximálna hodnota zákazky je 185 360 € bez DPH. Táto suma
je stanovená rozpočtom projektu s ITMS 26220220074
5. Zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Cena je
maximálna.

6. Uchádzač predloží návrh zmluvnej ceny podľa priloženej tabuľky .
Ak je uchádzač platiteľom DPH v Slovenskej republike, navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
- Navrhovaná zmluvná cena bez

DPH .................................. Euro

- Výška

DPH .................................. Euro

- Navrhovaná zmluvná cena celkom s

DPH .................................. Euro

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú
zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v Slovenskej
republike, upozorní v ponuke. Sadzba DPH bude v súlade so záväznými
nariadeniami a celoštátnymi právnymi predpismi.

7. Navrhovanú zmluvnú cenu stanovenú v ponuke nebude možné budúcim
zhotoviteľom prekročiť ani meniť.

D. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich vyhodnotenia
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, ktorá bude daná súčtom cien v
prílohe č. 1 a splnenie podmienok v bode číslo III 1.3. Oznámení o začatí verejného
obstarávania.

Zmluva o dielo
uzavretá podľa ust. § 269 Obchodného zákonníka v platnom znení a ust. § 11 a § 64 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej „dohoda“)

Poskytovateľ:
Obchodné meno:
.................................
Sídlo:
.................................
IČO:
.................................
DIČ:
.................................
IČ DPH:
.................................
Zapísaný:
Obchodný register .........................................
Oddiel a vložka č.:
.................................
Bankové spojenie:
.................................
Číslo účtu:
.................................
IBAN (pre euro):
.................................
SWIFT (BIC):
.................................
Adresa banky:
.................................
Oprávnený konať v mene spoločnosti: .......................
Zastúpený:
................................
Kontaktné údaje :
tel.: .........................
fax:...........................
e-mail:......................
(ďalej ako „poskytovateľ“)
a
Objednávateľ:
Názov organizácie:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN (pre euro):
SWIFT (BIC):
Štatutárny zástupca:
Kontaktné údaje:
Zodpovedný riešiteľ projektu:
Kontaktné údaje:
(ďalej ako „objednávateľ“)

KONZEKO spol. s r.o.
Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce
31659772
2020505025

SK2020505025
1192729/5200

Ing. Vladimír Ratvaj
ratvaj@konzeko.sk
bastovansky.konzeko@gmail.com

Preambula
Účastníci tejto zmluvy o dielo (ďalej len „dohoda“) vzájomne prehlasujú, že sa
presvedčili o identite druhej strany, a že označenie účastníkov dohody uvedené v titulnej
strane tejto dohody zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri.
Táto dohoda sa uzatvára na základe výsledku „nadlimitnej zákazky“ na poskytnutie
služby predmetu zákazky „Štúdia technickej uskutočniteľnosti výsledkov - výskum“.
Poskytovateľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto dohody,
sú súčasťou projektu, ktorý je financovaný z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Zároveň
poskytovateľ berie na vedomie a súhlasí, že v priebehu platnosti dohody môže dôjsť k zmene
vstupných informácií potrebných na splnenie predmetu dohody v závislosti od priebežných
výsledkov výskumno-vývojových aktivít projektu a táto skutočnosť nezakladá dôvod
na odstúpenie od tejto dohody ani nezakladá nárok na navŕšenie celkovej ceny za predmet
dohody.
Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený a spôsobilý v rámci predmetu svojej činnosti
dodať predmet dohody tak, ako je definovaný v tejto dohode.
Poskytovateľ prehlasuje, že bez súhlasu objednávateľa nedá zálohu a ani nepostúpi
svoju peňažnú pohľadávku vzniknutú z tohto právneho vzťahu na akúkoľvek tretiu osobu.

1.

2.

3.
4.

5.

Článok I.
Predmet dohody
Predmetom tejto dohody je záväzok poskytovateľa vypracovať a protokolárne
odovzdať pre objednávateľa nasledovné analýzy:
a) „Štúdia technickej uskutočniteľnosti výsledkov - výskum“
Touto dohodou sa v rozsahu a spôsobom v nej uvedeným zaväzuje poskytovateľ
vykonať pre objednávateľa činnosti uvedené v bode 1 tohto článku, špecifikované
v Prílohe č. 1 tejto dohody.
Objednávateľ poskytne poskytovateľovi všetku súčinnosť potrebnú na splnenie účelu
tejto dohody.
Poskytovateľ bude pri plnení svojich zmluvných povinností postupovať s odbornou
starostlivosťou a v súlade s predmetom dohody ako aj riadiacimi dokumentmi
projektu.
Objednávateľ sa v rozsahu a spôsobom uvedeným v článku III. tejto dohody zaväzuje
zaplatiť poskytovateľovi cenu za predmet dohody.

Článok II.
Vykonanie diela
1. Poskytovateľ odovzdá objednávateľovi predmet dohody formou čiastkového plnenia
na základe písomných preberacích protokolov a to v rozsahu, ktorý bude určený
priebežnými výsledkami výskumných aktivít počas realizácie projektu a na základe
vystavených objednávok objednávateľa vrátane elektronických objednávok
akceptovaných poskytovateľom. Objednávka sa považuje za akceptovanú aj v prípade,
ak poskytovateľ bez uvedenia dôvodu preukázateľne neakceptuje objednávku
najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa jej doručenia, pričom za deň akceptácie
objednávky sa bude považovať nasledujúci deň po uplynutí tejto lehoty.
2. Výsledkom predmetu dohody sú štúdie v plnom súlade s pravidlami publicity
platnými pre Operačný program Výskum a vývoj dodané vo forme:
a) písomného dokumentu v 3 origináloch v slovenskom jazyku,

b) v elektronickej podobe vo formáte PDF alebo WORD zaslaný na e-mail:
ratvaj@konzeko.sk, v kópii (mraz@konzeko.sk).
3. V jednotlivých objednávkach budú špecifikované požiadavky týkajúce sa rozsahu,
obsahu a termínu dodania .
4. Písomný preberací protokol bude vyhotovený v slovenskom jazyku a bude obsahovať
najmä:
a) názov, sídlo a identifikačné číslo objednávateľa,
b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo poskytovateľa,
c) číslo objednávky objednávateľa,
d) názov projektu a jeho ITMS kód: Priemyselný výskum zameraný na materiálové
zhodnotenie kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu, ITMS:
26220220074,
e) vyhlásenie poskytovateľa o tom, že riadne odovzdal čiastkový predmet dohody
objednávateľovi,
f) vyhlásenie objednávateľa o tom, že riadne prebral od poskytovateľa čiastkový
predmet dohody,
g) miesto a dátum podpisu preberacieho protokolu,
h) meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene poskytovateľa; osobou
oprávnenou podpisovať za objednávateľa preberací protokol je zodpovedný riešiteľ
projektu uvedený v záhlaví tejto dohody,
ch) prílohou preberacieho protokolu je akceptačný list k expertízam.
5. Objednávateľ má právo po konzultácii s poskytovateľom písomne špecifikovať ďalšie,
pre poskytovateľa záväzné požiadavky na vykonanie predmetu dohody. Plnenie týchto
požiadaviek podľa predošlej vety nemá vplyv na úpravu ceny za predmet dohody
podľa čl. III. tejto dohody.
6. Pri vykonávaní diela je poskytovateľ viazaný pokynmi objednávateľa, ktoré vyplývajú
z tejto dohody. Osobou oprávnenou na udeľovanie pokynov objednávateľa je
zodpovedný riešiteľ projektu alebo ním poverená osoba.
7. Miesto plnenia tejto dohody určené objednávateľom je Areál NPZ 510, Markušovce,
ktoré je totožné s miestom realizácie projektu. V prípade potreby a dohody účastníkov
a súhlasu relevantných orgánov môže byť stanovené aj iné miesto plnenia.
8. Dňom odovzdania a prevzatia časti predmetu dohody prechádza vlastnícke právo na
časť predmetu dohody z poskytovateľa na objednávateľa.
9. Objednávateľ je oprávnený bez ďalších finančných nárokov poskytovateľa predmet
dohody zverejňovať a inak s ním nakladať. Podpisom tejto dohody k tomu
poskytovateľ dáva súhlas.

Článok III
Cena diela a platobné podmienky
1. Účastníci dohody sa v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov dohodli na cene diela v celkovej čiastke:
Suma bez DPH:
€
(slovom:
eur 0/100)
DPH 20 %:
€
(slovom: eur a centov)
Celková cena s DPH: €
(slovom: eur a centov)
2. Cena jednotlivého diela bude určená v závislosti od rozsahu plnenia dohodnutého
v čiastkových objednávkach v súlade so špecifikáciou predmetu dohody a štruktúrou
ceny uvedených v prílohe č. 1.
3. Predmet dohody je spolufinancovaný z prostriedkov Operačného programu Výskum a
vývoj. Na finančné prostriedky poskytnuté objednávateľom poskytovateľovi sa
vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Maximálna cena, do ktorej je možné čerpať je stanovená na hodnotu 185 360 € bez DPH
5. Cena diela uvedená v článku III. ods. 1 tejto dohody je konečná a zahŕňa všetky
výdavky poskytovateľa akokoľvek spojené alebo súvisiace s predmetom dohody.
6. Do zmluvne dohodnutej ceny predmetu dohody bude prípustné premietnuť:
a)
zmenu sadzby DPH,
b)
zníženie ceny z titulu zmeny obsahovej stránky diela, a to len na základe
dohody účastníkov dohody a súhlasu relevantných orgánov verejnej správy
uzavretej v písomnej forme dodatkom k tejto dohode ako jej neoddeliteľnej
súčasti.
7. Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi žiadnu zálohovú platbu alebo preddavok.
8. Poskytovateľovi vzniká nárok na čiastkovú úhradu ceny diela po odovzdaní
jednotlivej časti diela objednávateľovi, a to na základe podpísania preberacieho
protokolu podľa článku II. ods. 4 tejto dohody.
9. Pred vystavením akceptačného listu poskytovateľ predloží zodpovednému riešiteľovi
projektu alebo ním poverenej osobe návrh finálnej verzie textu časti predmetu dohody
podľa článku I. ods. 1 tejto dohody v papierovej aj elektronickej verzii na odbornú
oponentúru.
10. Objednávateľ predloží poskytovateľovi písomné stanovisko k návrhu finálnej verzie
textu čiastkového predmetu dohody a to do 10 dní od jej predloženia zo strany
poskytovateľa. V tomto stanovisku objednávateľ:
a) schváli návrh finálnej verzie textu čiastkového predmetu dohody, o čom bude
vyhotovený akceptačný list podpísaný objednávateľom a poskytovateľom,
alebo
b) predloží k návrhu finálnej verzie textu čiastkového predmetu dohody konkrétne
pripomienky.
V prípade pripomienok zo strany objednávateľa je lehota na ich zapracovanie
poskytovateľom 7 pracovných dní od ich prevzatia.
Akceptačný list je dokument, ktorý potvrdzuje riadne vykonanie časti predmetu
dohody podľa tejto dohody.
11. Po odovzdaní návrhu finálnej verzie textu čiastkového predmetu dohody vystaví
poskytovateľ objednávateľovi faktúru. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych
dní od preukázateľného doručenia faktúry do sídla objednávateľa. Faktúru je potrebné

zaslať doporučenou listovou zásielkou alebo iným obdobne spoľahlivým spôsobom.
Pri faktúre, ktorá bola odoslaná ako obyčajná listová zásielka, nie je možné uplatniť si
úrok z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry.
Neoddeliteľnou súčasťou jednotlivej faktúry bude akceptačný list, dodací list a
preberací protokol.
12. Úhrada predmetu dohody bude realizovaná bezhotovostným prevodom na číslo účtu
uvedeného v titulnej strane tejto dohody.
13. Vystavená faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu stanovené zákonom č.
222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí v nej byť ďalej uvedené aj:
a) Názov projektu : Priemyselný výskum zameraný na materiálové zhodnotenie
kvapalných odpadov najmä z automobilového priemyslu,
b) ITMS kód projektu: 26220220074,
c) Miesto plnenia: Areál NPZ 510, Markušovce.
14. Poskytovateľ je povinný predkladať relevantné účtovné doklady vždy v 3 origináloch.
15. V prípade, ak faktúra nebude v súlade s platnými právnymi predpismi, vo faktúre budú
uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky požadované náležitosti v
zmysle bodu 12 tohto článku, je to dôvod na písomné vrátenie faktúry, a to v lehote 15
kalendárnych dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednávateľovi. Na základe
uvedeného je poskytovateľ povinný prepracovať resp. doplniť faktúru o požadované
údaje.
16. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do
sídla objednávateľa. Objednávateľ v zmysle bodu 14 tohto článku oboznámi
poskytovateľa s dôvodom vrátenia faktúry.
17. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu
objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa.
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Článok IV.
Práva a povinnosti účastníkov dohody
Poskytovateľ zodpovedá za riadne, včasné, odborné a kvalifikované plnenie predmetu
dohody, na vlastné náklady, vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.
Poskytovateľ sa zaväzuje priebežne poskytovať aktuálne informácie a výsledky
spracovávaných analýz na základe požiadania objednávateľa počas doby trvania tejto
dohody.
Pri plnení predmetu dohody je poskytovateľ viazaný pokynmi objednávateľa.
Požiadavky objednávateľa nad rámec dohodnutého predmetu dohody budú
poskytovateľovi doručené písomne. Zmena výšky finančného príspevku nad rámec
dohodnutého predmetu dohody nie je možná, nakoľko sú finančné ukazovatele presne
stanovené v projekte.
Poskytovateľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré
budú participovať na predmete dohody podľa článku I. tejto dohody tak, aby tieto
osoby nemohli uplatňovať voči objednávateľovi a tretej osobe žiadne nároky
vyplývajúce im z autorských, priemyselných, či iných obdobných práv duševného
vlastníctva v súvislosti s riadnym plnením záväzkov poskytovateľa podľa tejto
dohody.
Poskytovateľ zodpovedá za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo iného
duševného vlastníctva v dôsledku použitia predmetu dohody, ak k tomuto porušeniu
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dôjde podľa slovenského právneho poriadku, a poskytovateľ o tom vedel v čase
uzavretia tejto dohody. V prípade, že je objednávateľ žalovaný pre porušenie
akýchkoľvek práv duševného vlastníctva v súvislosti s používaním predmetu dohody,
je objednávateľ povinný bez meškania oznámiť to poskytovateľovi, ktorý zabezpečí
na vlastné náklady obhajobu v tomto spore o porušení práva a uhradí všetky náklady
a náhrady škôd uložené v tomto spore objednávateľovi.
Účastníci dohody sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o všetkých dôverných
informáciách a informáciách, ktorých zverejnenie by mohlo spôsobiť poškodenie
záujmov druhému účastníkovi dohody. Za dôverné informácie sa považujú všetky
informácie obchodnej, výrobnej, technickej povahy alebo výskumno-vývojovej
povahy (najmä týkajúce sa analýz), ktoré majú skutočnú alebo potenciálnu hodnotu,
ktoré nie sú tretím osobám bežne dostupné a ktorých zverejnenie by ktorýkoľvek
účastník dohody mohol považovať za ohrozenie alebo poškodenie jej práv alebo
chránených záujmov aj po skončení účinnosti tejto dohody.
Obmedzenia týkajúce sa ochrany informácií podľa tohto článku dohody sa nevzťahujú
na informácie:
a) verejne prístupné,
b) ktoré boli zverené tretími osobami,
c) ich poskytnutie je povinné na základe platných právnych predpisov alebo
rozhodnutia súdu.
Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje, že dôverné informácie použije iba v rámci svojho
obchodného vzťahu s objednávateľom založeného touto dohodou a nebude kopírovať,
reprodukovať, rozširovať alebo inak sprístupňovať informácie tretím osobám alebo
používať takéto informácie vo svoj vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb,
a to po dobu trvania tejto dohody, ako aj po jej skončení.
Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre osoby, prostredníctvom ktorých plní predmet
tejto dohody, všetky technické zariadenia, inú podporu a zabezpečenie po stránke
administratívnej a organizačnej, ktoré by mohli byť týmito osobami vyžadované
pri plnení záväzkov z tejto dohody.
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie predmetu dohody spôsobom
uvedeným v čl. V. tejto dohody.
Ak objednávateľ zistí, že poskytovateľ vykonáva predmet dohody v rozpore
so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať od poskytovateľa, aby
predmet dohody vykonával riadnym spôsobom. Ak tak poskytovateľ neurobí ani
v lehote, ktorú mu na to objednávateľ písomne poskytol a postup poskytovateľa by
viedol nepochybne k podstatnému porušeniu tejto dohody, je objednávateľ oprávnený
okamžite odstúpiť od tejto dohody. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody
podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje:
a) oznámiť bez zbytočného odkladu objednávateľovi prípadné omeškanie
dohodnutej lehoty vykonania a odovzdania časti predmetu dohody, v týchto
prípadoch sa dohodne osobitný postup;
b) vykonávať konzultácie s príslušnými objednávateľom poverenými odbornými
osobami pre kvalifikované zabezpečenie realizácie jednotlivých úloh predmetu
dohody v priebehu vykonávania predmetu dohody.
Objednávateľ sa ďalej zaväzuje:
a) prevziať časť predmetu dohody od poskytovateľa po jeho odbornom posúdení
a po vykonaní akceptačného a preberacieho konania. Prevzatie vyhotovených

výstupov časti predmetu dohody bude vykonané protokolárne a obojstranne
potvrdené podpismi zástupcov účastníkov dohody;
b) umožniť poskytovateľovi potrebný kontakt so všetkými dotknutými osobami
na strane objednávateľa, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom participovať
na plnení predmetu dohody.
15. Poskytovateľ nebude v omeškaní, ak predmet dohody podľa tejto dohody nemohol
riadne a včas plniť pre okolnosti, ktoré po uzatvorení dohody vznikli v dôsledku ním
nepredvídateľných a neodvrátiteľných skutočností mimoriadnej povahy (vyššia moc).
Pre účely tejto dohody sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé
od konania účastníkov dohody, a ktoré nemôžu účastníci dohody ani predvídať ani
nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné
pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti
za nesplnenie predmetu dohody trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva
kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa účastníci dohody dohodnú o ďalšom
postupe. Ak nedôjde k dohode, má účastník dohody, ktorý sa odvolal na okolnosti
vylučujúce zodpovednosť, právo od tejto odstúpiť.
16. Poskytovateľ nie je v omeškaní s plnením tej časti predmetu plnenia, na splnenie
ktorej mu objednávateľ neposkytol nevyhnutne potrebnú súčinnosť.
Článok V.
Kontrola
1. Poskytovateľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/
overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, prácami, službami a to kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti predmetnej dohody o poskytnutí NFP oprávnenými
osobami, ktorými sú:
a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ a ním poverené osoby,
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby,
c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EU a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky objednávateľa v súlade
s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov verejnej správy predloží
objednávateľovi relevantný doklad súvisiaci s predmetom dohody a poskytne
adekvátnu súčinnosť počas kontroly.
3. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oboznamovať poskytovateľa so všetkými
novými skutočnosťami, o ktorých sa dozvie pri svojej činnosti a ktoré majú alebo
môžu mať vplyv na plnenia vyplývajúce z tejto dohody.
Článok VI.
Trvanie a ukončenie dohody
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31.05.2015 od podpísania posledným
účastníkom dohody. Platnosť nadobúda dňom jej podpisu oboma účastníkmi dohody
a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.

2. V prípade, že jednotlivé plnenia v zmysle tejto dohody na základe jednotlivých
objednávok dosiahnu celkovú cenu diela ....................... Eur bez DPH (slovom: eur
0/100) ešte pred termínom ukončenia tejto dohody stanoveným v bode 1 tohto článku,
platnosť tejto dohody končí.
3. Účastníci sa dohodli, že túto dohodu je možné ukončiť aj na základe písomnej dohody.
4. Od dohody môže objednávateľ aj poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného
porušenia dohody a nepodstatného porušenia dohody v zmysle príslušných ustanovení
Obchodného zákonníka v platnom znení.
5. Za podstatné porušenie dohody sa považuje:
a) omeškanie s odovzdaním časti predmetu dohody zo strany poskytovateľa,
ktoré trvá po dobu dlhšiu ako 30 kalendárnych dní, ak tento nevykoná nápravu
ani v dodatočnej lehote, ktorú mu poskytne objednávateľ v písomnom
oznámení, v ktorom sa špecifikuje porušenie záväzku. Primeraná dodatočná
lehota nesmie byť kratšia ako 15 kalendárnych dní,
b) omeškanie poskytovateľa s odovzdaním časti predmetu dohody, ktoré trvá viac
ako 4 týždne,
c) omeškanie objednávateľa s úhradou za poskytnuté plnenie predmetu dohody,
ktoré trvá viac ako 60 dní,
d) ak cena diela bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto
dohode,
e) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok poskytovateľa, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup
poskytovateľa do likvidácie.
6. Oprávnený účastník má právo od dohody odstúpiť, ak to oznámi povinnému
účastníkovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedel. Ak
účastník oprávnený požadovať plnenie predmetu dohody druhým účastníkom, oznámi
povinnému účastníkovi, že na splnení tejto povinnosti trvá, alebo ak nevyužije včas
právo odstúpiť od dohody podľa predchádzajúceho bodu, je oprávnený odstúpiť
od dohody len spôsobom ustanoveným pre nepodstatné porušenie dohody; ak
pre dodatočné plnenie určí lehotu, vzniká mu právo odstúpiť od dohody po uplynutí
tejto lehoty.
7. Každý z účastníkov dohody má taktiež právo odstúpiť od dohody aj v prípade, že
účastník dohody opakovane poruší túto dohodu nepodstatným spôsobom, pričom
opakovaným porušením sa rozumie porušenie takej istej povinnosti dvakrát a viac.
8. Porušenie dohody je podstatné, ak účastník porušujúci dohodu vedel v čase jej
uzavretia predvídať s prihliadnutím na účel dohody, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo
z okolností, za ktorých bola dohoda uzatvorená, že druhý účastník dohody nebude mať
záujem na plnení povinností pri takom porušení dohody alebo v prípade, ak tak
ustanovuje dohoda.
9. Porušenie dohody je nepodstatné, ak účastník porušujúci dohodu nevedel v čase jej
uzavretia predvídať s prihliadnutím na účel dohody, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo
z okolností, za ktorých bola dohoda uzavretá, že druhý účastník dohody nebude mať
záujem na plnení povinností pri takom porušení dohody alebo v prípade, ak tak
ustanovuje dohoda.
10. Odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené druhému účastníkovi dohody.
Účinky odstúpenia nastávajú momentom jeho doručenia druhému účastníkovi dohody.

V prípade pochybností sa má za to, že je doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje
sa zásadne na poslednú známu adresu účastníka dohody.
11. Odstúpením od tejto dohody nie je dotknutý nárok na náhradu škody a zmluvnej
pokuty.
Článok VII.
Zodpovednosť za škody
1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že čiastkový predmet dohody bude zhotovený podľa
podmienok tejto dohody a že bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto dohode.
2. Poskytovateľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má čiastkový predmet dohody v čase
jeho odovzdania objednávateľovi. Za nedostatky, ktoré sa prejavili po odovzdaní časti
predmetu dohody, zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Poskytovateľ v celom rozsahu zodpovedá za všetky škody, ktoré objednávateľovi
priamo alebo nepriamo vzniknú v súvislosti s/so:
a) zanedbaním povinnosti poskytovateľa konať s odbornou starostlivosťou,
b) chybne (t.j. v rozpore so všeobecne záväznými predpismi, fakticky nesprávne
alebo neodborne) vypracovaným predmetom dohody alebo jeho časti, či
poskytnutou informáciou, poradenstvom, stanoviskom alebo vykonaným
úkonom na základe tejto dohody a/alebo,
c) porušením povinností, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov
a/alebo tejto dohody,
d) bezdôvodným odstúpením od dohody; za bezdôvodné odstúpenie od dohody sa
považuje najmä odstúpenie z dôvodu ďalších finančných nárokov na plnenie
predmetu dohody, s ktorými poskytovateľ nepočítal pri predložení cenovej
ponuky,
e) nedodaním predmetu dohody.
4. Bez ohľadu na vyššie uvedené, poskytovateľ nie je a nebude zodpovedný za žiadne
priame alebo nepriame škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku poskytnutia
nepravdivých, zavádzajúcich alebo neúplných informácií, dokumentov alebo
akýchkoľvek iných podkladov poskytovateľovi alebo v dôsledku konania alebo
nekonania akejkoľvek osoby odlišnej od poskytovateľa. Poskytovateľ tiež nie je
zodpovedný za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne nesprávneho alebo inak
chybného zadania alebo informácií, ktoré dostal od objednávateľa a nie je zodpovedný
za omeškanie spôsobené omeškaním v dôsledku nesprávneho a/alebo nedostatočného
zadania alebo informácií.
Článok VIII.
Záručná doba
1. Záručná doba na jednotlivý predmet dohody je 24 mesiacov a začína plynúť dňom
podpisu preberacieho protokolu.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady odstrániť vady diela, ktoré sa vyskytnú
alebo zistia v záručnej dobe.
3. Objednávateľ nahlási poskytovateľovi vady a nedostatky diela písomne (e-mailom
alebo listom).
4. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa poskytovateľ zaväzuje odstrániť
v lehote najneskôr 20 pracovných dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
V prípade nedodržania tejto lehoty na odstránenie ohlásenej vady diela je objednávateľ

oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela, a to
za každý pracovný deň oneskorenia. Nárok na náhradu škody objednávateľa tým nie je
dotknutý.
Článok IX.
Sankcie
1. Pri porušení zmluvnej povinnosti poskytovateľa dodať predmet dohody v dohodnutom
čase a mieste podľa tejto dohody je objednávateľ oprávnený uplatniť voči
poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny nedodaného
predmetu dohody za každý deň omeškania.
2. Účastníci dohody sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo
oprávneného účastníka na náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti
s porušením zmluvnej povinnosti, za ktorú je uplatňovaná zmluvná pokuta.
3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny predmetu dohody podľa tejto
dohody je poskytovateľ oprávnený uplatniť voči objednávateľovi úrok z omeškania
v zákonom stanovenej výške.
4. Zmluvnú pokutu/úrok z omeškania zaplatí povinný účastník dohody oprávnenému
účastníkovi dohody v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla
povinného účastníka dohody.
5. Úhradou zmluvnej pokuty sa príslušný účastník dohody nezbavuje povinnosti
pokračovať v plnení tejto dohody.
Článok X.
Záverečné ustanovenia
1. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi.
2. Zmeny a doplnenia tejto dohody musia byť vykonané formou písomného očíslovaného
dodatku k dohode a musia byť podpísané oboma účastníkmi dohody.
3. Pokiaľ v tejto dohode nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy účastníkov dohody sa
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacimi právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
4. Spory týkajúce sa tejto dohody sa účastníci zaväzujú riešiť prednostne dohodou
a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto dohody
sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. Spory účastníkov dohody
neoprávňujú účastníkov dohody ukončiť plnenie predmetu dohody.
5. Účastníci dohody vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto dohode je slobodná a vážna,
dohodu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná
voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto dohodou účastníci
dohody vyjadrujú svojimi podpismi na tejto dohode.
6. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov
alebo i spôsobu ich konania za účastníka dohody, bankového spojenia a čísla účtu,
oznámi účastník dohody, ktorého sa niektorá z uvedených zmien týka písomnou
formou túto skutočnosť druhému účastníkovi dohody a to bez zbytočného odkladu,
inak povinný účastník dohody zodpovedá za všetky prípadné škody z toho
vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musel vynaložiť druhý účastník
dohody.

7. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy účastníkov dohody uvedené v záhlaví
tejto dohody. Každý z účastníkov dohody je povinný písomne oznámiť druhému
účastníkovi dohody akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania a to bezodkladne po tom,
čo k takejto zmene dôjde. Pokiaľ sa z dôvodu oneskoreného alebo nevykonaného
oznámenia o zmene miesta doručovania nepodarí včas a riadne doručiť písomnosť
druhému účastníkovi dohody, považuje sa deň neúspešného pokusu o opakované
doručenie písomnosti za deň doručenia písomnosti druhému účastníkovi dohody
so všetkými právnymi dôsledkami pre dotknutého účastníka dohody.
8. V prípade rozhodnutia poskytovateľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti,
predaja podniku alebo jeho časti, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie
na majetok poskytovateľa, jeho vstupe do likvidácie, je poskytovateľ povinný
preukázateľne oznámiť objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny a to do 10
kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho
vyplývajúce.
9.

Všetky práva duševného vlastníctva, existujúce pred podpisom tejto dohody,
prináležia tomu účastníkovi dohody, ktorému pôvodne patrili. Ani jeden z účastníkov
dohody nezískava prostredníctvom tejto dohody žiadne autorské práva, patenty,
obchodné tajomstvá, obchodné značky, ani žiadne iné práva duševného vlastníctva,
ktoré patria druhému účastníkovi dohody.

10. Poskytovateľ vyhlasuje, že predmetom dohody neporušuje autorské práva iných osôb
a je oprávnený nakladať s autorskými právami, ktoré sú využívané pri plnení predmetu
dohody.

11. Ak sú niektoré ustanovenia tejto dohody neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia,
nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu dohody. Predmetné
ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu,
sledovanému účastníkmi dohody. Rovnakým spôsobom budú vyplnené prípadné
medzery v dohode.
Dohoda je vyhotovená v 3 identických rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane
2 rovnopisy a poskytovateľ 1 rovnopis.
12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu dohody
V Bratislave, dňa .........................

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

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

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

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

Príloha č. 1
Špecifikácia predmetu dohody (čl. 1 bod 1 a 2 dohody) vrátane štruktúry ceny :

Vyhodnotenie surovinových zdrojov
Návrh procesu ( priemyselný design ), variantné posúdenie
Posúdenie fyzikálnych podkladov
Alternatívy návrhu aparátov a zariadení, rozmery konštrukčné materiály, meranie
regulácia a riadenie procesu
5. Analýza variant dodávky energie ( teplo na ohrev )
6. Alternatívy hmotovej a energetickej bilancie
7. Ceny zariadenia, ceny realizácie – rozbor
8. Rozbor investičných a prevádzkových nákladov
9. Varianty zdrojov zabezpečenia technologického tepla
10. Alternatívy umiestnenia a dispozičného riešenia technológie
11. Marketingové posúdenie realizácie hlavných a vedľajších produktov na trhu
12. Vyhodnotenie pridanej hodnoty destilátu 1 a rafinátu
13. Analýza možností financovania
14. Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti
1.
2.
3.
4.

Cena

......... EUR

