Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
1. Predmet zákazky:

Softvér - nadstavba softvéru - 4 a 5 osé súvislé obrábanie

2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:

MONTA Žilina, s.r.o.
Dlhá 586/101, 010 09 Žilina
45978484

Kontaktná osoba k VO: Ing. Beáta Topoľská
Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín
Telefón:
0903 3737414
E-mail:
enixasro@gmail.com
3. Opis predmetu zákazky
Opis a rozsah zákazky je špecifikovaný v prílohe č.1 Špecifikácia predmetu zákazky.
Predmet zákazky sa nedelí samostatné časti - logické celky. Oslovený uchádzač nacení celý
predmet obstarávania.
Klasifikácia - CPV kód: 48150000-4
1. Termín plnenia:
1 mesiac od nadobudnutia účinnosti zmluvy; znenie zmluvných podmienok tvorí prílohu tejto výzvy.
2. Miesto plnenia
MONTA Žilina, s.r.o., Žilina
Kód NUTS: SK031
3. Komunikácia
Dorozumievanie medzi uchádzačmi a verejným obstarávateľom sa bude uskutočňovať písomne,
elektronicky, telefonicky, doručením poštovou prepravou, kuriérom, osobne alebo ich kombináciou.
Kontaktná osoba: uvedená v bode 2. tejto výzvy.
4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý predmet obstarávania v EUR
bez DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platcom
DPH, uvedie v ponuke. V prípade, že sa poskytovateľ služby stane počas realizácie platcom DPH,
bude cena považovaná za cenu vrátane DPH.
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za poskytnutie
predmetu zákazky.
Úspešným uchádzačom bude ten, kto preukáže splnenie podmienky účasti a predloží ponuku s
najnižšou cenou za celý predmet zákazky.
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
7 777,20 EUR bez DPH
6. Lehota viazanosti ponúk
Do 31.12.2017
7. Podmienky účasti:
a) Podmienka účasti vo verejnom obstarávaní týkajúca sa osobného postavenia uchádzačov:
podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní; uchádzač preukáže splnenie tejto
podmienky účasti predložením dokladu o oprávnení realizovať zákazku vo vzťahu k predmetu
zákazky.
b) Podmienka účasti vo verejnom obstarávaní týkajúca sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní; uchádzač predloží zoznam dodávok
tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného

obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak
odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Minimálna požadovaná úroveň: uchádzač preukáže dodanie tovarov rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky (softvér pre obrábacie stroje, centrá a pod.) v min. hodnote 7
tis. EUR bez DPH.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy a so zákonom
o verejnom obstarávaní.
8. Obsah ponuky:
- odporúča sa uviesť identifikačné a kontaktné údaje uchádzača a označenie zákazky,
- doklady o splnení podmienok účasti podľa bodu 7 a) a b) tejto výzvy:
doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti podľa bodu 7 a) tejto výzvy - podľa § 32
ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – postačuje fotokópia alebo doklad
vytlačený z internetu,
doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti podľa bodu 7 b) tejto výzvy k podmienke
podľa § 34 ods. 1 písm. a) – požaduje sa originál,
- návrh na plnenie kritéria vypracovaný podľa prílohy č. 2 tejto výzvy a podpísaný štatutárnym
zástupcom uchádzača resp. sken s podpisom štatutára,
- za ucházdača doplnené a podpísané zmluvné podmienky podľa znenia prílohy č. 3 tejto výzvy,
pričom jej znenie nesmie uchádzač upravovať ani meniť.
Jazyk vyhotovenia ponuky sa akceptuje slovenský alebo český. Ak je doklad alebo dokument
vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to
neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel
v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
9. Predkladanie ponúk
Uchádzač predloží ponuku v písomnej podobe v jednej nepriehľadnej uzatvorenej obálke
a označením: „MONTA SW – ponuka – NEOTVÁRAŤ“.
Miesto doručenia ponuky:
a) osobne, kuriérom alebo poštovou prepravou: Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín
b) lehota na predloženie ponuky: najneskôr do 30.8.2017 do 10:00 hod.
10. Vyhodnotenie ponúk
Dňa 30.8.2017 o 11:30 hod. v Enixa, s.r.o.
11. Hlavné podmienky financovania predmetu zákazky
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR v rámci
Operačného programu Výskum a inovácie a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Podmienky financovania a platobné podmienky a ďalšie podmienky spolupráce sú upravené
v zmluve o dielo, ktorá je uchádzačom poskytnutá ako príloha k tejto výzve.
S pozdravom
---------------------------------------------------Ing. Beáta Topoľská, zodpovedná za VO
V Žiline dňa 21.8.2017
Prílohy výzvy:
1. Špecifikácia predmetu zákazky
2. Návrh na plnenie kritéria
3. Kúpna zmluva

Príloha č.1 Špecifikácia predmetu zákazky
Softvér - nadstavba softvéru - 4 a 5 osé súvislé obrábanie
- musí spĺňať minimálne nižšie uvedené parametre a požiadavky, pričom ak je niekde uvedený názov
výrobcu, typové alebo iné označenie pri položke, uchádzač môže naceniť aj jeho ekvivalent pri zachovaní
požadovaných minimálnych parametrov a zachovaní všetkých požadovaných funkcionalít a uchádzač na
tieto položky vo svojej ponuke upozorní.
MONTA Žilina, s.r.o. disponuje softvérovým vybavením 3D CAD systém SolidWorks Standard a CAM
systém SolidCAM.
Predmetom obstarávania v rámci logického celku 2 je nadstavba k už inštalovanému softvéru v spoločnosti
MONTA Žilina, s.r.o. SolidCAM - 4 a 5 osé súvislé obrábanie umožňujúce tieto funkcie obrábania:
4 a 5 os indexovaná, rovnobežné rezy, rovnobežne s krivkou, rovnobežne s plochou, obrábanie kolmo ku
krivke, obrábanie bokom nástroja, obrábanie medzi krivkami, medzi plochami a rotačné indexácie.
Logický celok zahŕňa:
-‐ predplatiteľský servis pozostávajúci z technickej podpory predajcu a taktiež z aktualizácie produktu
na moduly 2,3,4 a 5 osého frézovania SolidCAM spolu s modulom pre simuláciu stroja na 1 rok,
-‐ nadstavbu pre integrovaný CAM softvér s plnou asociativitou na vytvorený model, podporujúci
CAM funkcie typu 4 a 5-osé frézovanie a tiež simulátor stroja.
Dodávka zahŕňa:
-‐ komplexnú dodávku a inštaláciu softvéru,
-‐ implementácia a uvedenie do ostrej prevádzky,
-‐ postprocesor pre 5 - osí stroj.

Príloha č.2: Návrh na plnenie kritéria/Rozpočet
CENOVÁ PONUKA
Názov uchádzača :
Sídlo uchádzača :
IČO uchádzača :
Kontaktné údaje uchádzača :

Softvér - nadstavba softvéru - 4 a 5 - osé súvislé obrábanie

Uviesť áno/nie,
v prípade
číselnej
hodnoty uviesť
jej skutočnosť

Cena v EUR
bez DPH

Ďalšie súčasti
obstarávaného LC

LC 2 Softvér - nadstavba softvéru - 4 a 5 osé
súvislé obrábanie

............................................................................................
Uviesť "Názov výrobcu a označenie softvéru"
Požadovaný parameter
Požadovaná
hodnota

Nadstavba Nadstavba softvéru
áno
softvéru
áno
predplatiteľský servis
pozostávajúci z technickej
podpory predajcu a taktiež
z aktualizácie produktu na
moduly 2,3,4 a 5 osého
frézovania SolidCAM spolu
s modulom pre simuláciu stroja
na 1 rok
nadstavbu pre integrovaný CAM áno
softvér s plnou asociativitou na
vytvorený model, podporujúci
CAM funkcie typu 4 a 5-osé
frézovanie a tiež simulátor
stroja.
Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku
(zariadenia)
Dodanie na
komplexná dodávka a inštalácia softvéru
miesto
realizácie
Implementácia
implementácia a uvedenie do ostrej prevádzky
a uvedenie
postprocesor pre 5 osí stroj
do ostrej
prevádzky

•

Cena v EUR bez DPH spolu

•

DPH v EUR

•

Cena v EUR s DPH spolu

Cena v EUR
bez DPH

Uchádzač sa 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.
Vypracoval:
Dňa:
štatutárny zástupca
(meno, priezvisko, príp. pečiatka)

Kúpna zmluva
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník
v znení neskorších
predpisov
Zmluvné strany
Kupujúci:
Obchodné meno: MONTA Žilina, s.r.o.
Sídlo: Dlhá 586/101, 010 01 Žilina
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro
vložka č. 54004/L
IČO: 45 978 484
DIČ: 2023163307
IČ DPH: SK 2023163307
V zastúpení: Ľubomír Záborský - konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa,a.s.
Číslo účtu: 0425420334/0900
(ďalej len „kupujúci“)
Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z obchodného registra
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
(ďalej len „predávajúci“)
(spolu ďalej tiež len „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenie
Táto zmluva je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného v zmysle
Zákona č. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktoré kupujúci vykonal v súvislosti s
realizáciou projektu s názvom „Inovácia procesu výroby strojných dielov v spoločnosti MONTA Žilina,
s.r.o.“
Článok I.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim pri
dodávke tovaru - softvér pre kupujúceho kompatibilný s jestvujúcim softvérovým vybavením
kupujúceho špecifikovaný v rámci Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej
len „technické zariadenia“).

2.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu softvér funkčný, 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 kúpnej ceny previesť na kupujúceho všetky vlastnícke práva.

4.

Predávajúci potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, že
sú mu známe technické podmienky na dodanie technických zariadení 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 zariadenia a zaplatiť za ne predávajúcemu kúpnu cenu podľa Článku III. tejto
zmluvy.

6.

Spolu s dodaním tovaru predávajúci tiež:
a) zabezpečí dovoz na miesto určené kupujúcim a v tejto zmluve upravenom ako miesto dodávky
b) dodá návod na prípravu inštalačného miesta v prípade, ak si to inštalácia stroja vyžaduje
c) poskytne inštaláciu softvéru na mieste určenom kupujúcim a v tejto zmluve upravenom ako
miesto dodávky, oživenie, odskúšanie,
d) dodá užívateľskú príručku, ktorá musí byť vyhotovená v slovenskom, príp. českom jazyku,
e) vykoná zaškolenie obsluhy u kupujúceho; zaškolenie musí byť zabezpečené minimálne pre 4
pracovníkov kupujúceho.
f
Článok II.
Termín dodávky

1.

Predávajúci sa zaväzuje dodať a protokolárne odovzdať technické zariadenia kupujúcemu v
zmysle tejto zmluvy najneskôr do 1 kalendárneho mesiaca od prijatia výzvy na dodanie
(objednávky), ktorú písomne obdrží úspešný uchádzač od verejného obstarávateľa v období po
nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy.

2.

Miestom uskutočnenia dodávky je výrobná prevádzka spoločnosti MONTA Žilina, s.r.o., Dlhá
586/101, 010 01 Žilina

3.

Predávajúci je povinný písomne oznámiť štatutárnemu zástupcovi kupujúceho, že je
pripravený zrealizovať dodávku technických zariadení, a to najmenej 15 (slovom pätnásť)
pracovných dní vopred.

4.

Kupujúci je povinný pri dodržaní podmienok stanovených v tejto
predávajúcemu primeranú súčinnosť pri odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy.

zmluve

poskytnúť

Článok III.
Cenové a platobné podmienky

1.

Kúpna cena 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). Cena je stanovená na základe
oceneného položkového rozpočtu technických zariadení, ktorý tvorí Prílohu č.2 k tejto zmluve a je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.

Cena v bode 1. článku III. je uvedená bez dane z pridanej hodnoty. Predávajúci 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
technických zariadení do prevádzky.

4.

Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny bude faktúra vystavená predávajúcim.

5.

Kupujúci je povinný na základe vystavených faktúr predávajúcim uhradiť v prospech účtu
predávajúceho celkovú cenu tovaru, v lehote splatnosti, a to nasledovne:
•
30 % z celkovej ceny tovaru po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy – 1.zálohová faktúra
•
Zvyšných 70 % z ceny dodávky kupujúci uhradí po inštalácii softvéru, na základe daňového
dokladu – faktúry, ktorú je predávajúci oprávnený vystaviť až po uvedení softvéru do prevádzky

kupujúceho, o čom bude vyhotovený preberací protokol. Na faktúre budú z celkovej ceny
dodávky odpočítané dve zálohové faktúry uvedené v tomto článku.
6.

Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

7.

Kupujúci je oprávnený vrátiť daňový doklad – faktúru, ktorá neobsahuje všetky zákonom požadované
náležitosti alebo je nesprávny a to v lehote splatnosti. Oprávneným vrátením daňového dokladu –
faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, pričom táto začína plynúť znova odo dňa doručenia
opraveného daňového dokladu – faktúry.

8.

Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 Z.z.. o dani
z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch vrátane
všetkých príloh faktúry

9.
-

Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:
číslo faktúry resp. daňového dokladu
označenie kupujúceho a predávajúceho (názov, právna forma, sídlo), peňažný ústav, číslo účtu
v súlade s údajmi uvedenými na tejto zmluve
IČO a DIČ predávajúceho, IČO a DIČ kupujúceho
označenie registra, ktorý FO/PO zapísal v živnostenskom/obchodnom registri a číslo zápisu
číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
zdaniteľné obdobie
deň odoslania a deň splatnosti faktúry
fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na
dve desatinné miesta
pečiatku a podpis oprávneného zástupcu predávajúceho
pečiatku a podpis kupujúceho
faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, preberací protokol

10. Po riadnom ukončení a protokolárnom odovzdaní celej dodávky technických zariadení v súlade
s touto zmluvou kupujúci uhradí faktúru vystavenú predávajúcim. Faktúra musí byť vystavená na
sumu v dohodnutej ceny za dodané technické zariadenia podľa bodu 1. Článku III. tejto zmluvy.
11. Každá faktúra, ktorú predloží predávajúci kupujúcemu musí byť predložená v troch
originálnych rovnopisoch a musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle
príslušných platných právnych predpisov SR, najmä nasledovné údaje:
-

označenie a číslo faktúry, konštantný a variabilný symbol faktúry,

-

dátum vystavenia faktúry, dátum dodania technických zariadení a dátum 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 kupujúceho a predávajúceho,
pečiatku a podpis oprávnenej osoby predávajúceho.

8.
9.

Neoddeliteľnými prílohami faktúry bude kupujúcim a predávajúcim potvrdený Protokol
o odovzdaní a prevzatí daných technických zariadení ako Príloha k faktúre.

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 60 (šesťdesiat)
kalendárnych dní.
11.

V prípade, že je kupujúci v omeškaní so splatením faktúry, je predávajúci oprávnený účtovať
úrok z omeškania vo výške 0,05 % (slovom päťstotín 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 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 technických zariadení 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
strpí
výkon
kontroly/auditu/overovania
súvisiaceho
s dodávanými
technickými zariadeniami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku na to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.

4.

Predávajúci sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného položkového rozpočtu
technických zariadení vo formáte MS EXCEL na CD nosiči.
Článok V.
Odovzdanie a prevzatie tovaru

1.

Predmet zmluvy musí byť po ukončení dodávky a inštalácie kompletný, musí byť bez závad a musí
spĺňať všetky funkčné a platnými normami predpísane vlastnosti.

2.

Predávajúci je povinný pripraviť a pri preberacom konaní kupujúcemu predložiť a odovzdať
všetky platné atesty, platné prehlásenia o zhode, platné certifikáty, záručné listy a návody k
obsluhe 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 technických zariadení stanovených v tejto zmluve všeobecne
záväznými technickými normami (STN).

4.

O priebehu odovzdania a prevzatia technických zariadení je predávajúci povinný vypracovať
preberací protokol, v ktorom bude 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
protokole svoje dôvody.

6.

Predmet zmluvy bude považovaný za ukončený až po dodaní všetkých technických zariadení a
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
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

preberacom

1.

V prípade, že predávajúci nedodá a nenainštaluje softvér, ktorý je predmetom tejto zmluvy riadne
a včas a neodovzdá ich v stanovenom termíne podľa bodu 2. Článku II. tejto zmluvy, zaväzuje
sa zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu v čiastke 0,05 % (slovom päťstotín percenta) z ceny
technických zariadení 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 0,05 % (slovom päťstotín percenta) z ceny technických
zariadení podľa bodu 1
Článku III. za každý začatý kalendárny deň omeškania.

3.

Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu ujmu vzniknutú v dôsledku porušenia povinností
Predávajúceho, ktoré bude mať za následok vznik povinnosti kupujúceho vrátiť poskytnutý
nenávratný finančných príspevok alebo jeho časť, resp. v dôsledku ktorého Riadiaci orgán odstúpi
od zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti predávajúceho má kupujúci nárok na
náhradu škody spôsobenú omeškaním dodania technológie oproti termínu dodania technológie
uvedenom v tejto zmluve, vrátane škody vzniknutej v dôsledku nedodržania zmluvných
povinností objednávateľa voči Riadiacemu orgánu.
5.

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

6. 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 a zodpovednosť za vady
1. Predávajúci poskytuje záruku na akosť a vlastnosti tovaru na dobu 24 mesiacov (slovom dvadsať
štyri mesiacov) odo dňa ich protokolárneho odovzdania a prevzatia.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet kúpy bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel, počas trvania
záručnej doby v súlade so záručnými podmienkami stanovenými v záručnom liste a počas záručnej
doby bude spĺňať technické parametre upravené touto Kúpnou zmluvou a jej prílohami. Predávajúci
súčasne zodpovedá za technickú správnosť a odborné vykonanie dodávky v súlade s normami a
súvisiacimi platnými predpismi.
3. Predávajúci po dobu trvania záručnej doby uvedenej v predchádzajúcom odseku zodpovedá za
všetky závady, ktoré sa pri užívaní technických zariadení vyskytnú alebo ktoré zistí kupujúci a
ktoré bude reklamovať. Predávajúci preberá záruku podľa všeobecne platných podmienok v SR a v
Európskej únii.
4. Zodpovednosť za vady – záruku je kupujúci povinný uplatniť bez zbytočného odkladu a t o emailom alebo telefonicky. Špecifikácia servisných kontaktov pre nahlásenie reklamácie bude
uvedená v záručnom liste. Každú zmenu servisných kontaktov sa predávajúci zaväzuje
bezodkladne oznámiť kupujúcemu najneskôr v deň zmeny.
5. Kupujúci je povinný existenciu vád, na ktoré sa vzťahuje záruka v zmysle tejto zmluvy bezodkladne
po ich vzniku nahlásiť kontaktnej osobe predávajúceho (ďalej len: „kontaktná osoba“) prioritne
prostredníctvom e-mailu. V prípade, že nahlásenie reklamácie prostredníctvom emailu nie je z
technických príčin na strane predajcu možné, kupujúci je oprávnený nahlásiť reklamáciu telefonicky.
6. Mailové aj telefonické oznámenie reklamácie je predávajúci povinný cez pracovné dni kupujúceho t.j.
od pondelka do piatku v čase od 6:00 do 16:00 hod. prijať a potvrdiť e-mailom do 24 hod. na adresu:
montazilina@stonline.sk s uvedením lehoty jej odstránenie. V dni a hodiny mimo pracovného času
kupujúceho je predávajúci povinný potvrdiť prijatie reklamácie v najbližší pracovný deň v
doobedňajších hodinách.

7. Za čas oznámenia reklamácie, na ktorú sa vzťahuje záruka podľa tejto zmluvy sa rozumie čas, kedy
kontaktná osoba predávajúceho príjme mailové alebo telefonické oznámenie reklamácie. Pre prípad,
že kupujúci oznámi reklamáciu, na ktorú sa vzťahuje záruka viacerými zo spôsobov stanovených v
predošlej vete, čas oznámenia reklamácie sa riadi podľa spôsobu, ktorý bol vykonaný skôr.
8. V prípade, že predávajúci v lehote p o d ľ a b o d u 5 . a 6 . t o h t o č l á n k u nedoručí kupujúcemu
mailové potvrdenie o nahlásení reklamácie, má sa za to, že reklamáciu prijal.
9. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť záručnú reklamáciu ktorá kupujúcemu bráni v prevádzke daného
technického zariadenia, alebo bude mať povahu havárie najneskôr do 48 hodín (slovom
štyridsaťosem hodín) od nahlásenia reklamácie kupujúcim podľa bodu 5. a 6. tohto článku. V
zložitých prípadoch po diagnostikovaní vady a zaslaní písomného stanoviska predávajúcim,
kupujúcemu na e-mailovú adresu: montazilina@stonline.sk ktorý bude popisujúceho závažnosť a
rozsah vady technického zariadenia je predávajúci povinný vykonať opravu najneskôr do 5
pracovných dní.
10. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť záručnú reklamáciu ktorá nie je kritická a nebráni kupujúcemu v
prevádzke daného technického zariadenia, ani nemá povahu havárie najneskôr do 48 hodín (slovom
štyridsať osem hodín) od nahlásenia reklamácie kupujúcim podľa bodu 5. a 6. tohto článku.
11. Ak predávajúci v prípade uznania reklamácie neodstráni vadu v lehote uvedenej v bode 9. a 10.
tohto článku, má kupujúci právo dať reklamovanú vadu odstrániť tretej osobe, pričom predávajúci sa
zaväzuje zaplatiť všetky náklady, ktoré vznikli kupujúcemu v súvislosti s jej odstránením ako aj
všetku škodu spôsobenú týmto konaním.
12. Predávajúci povinný vykonávať servisné zásahy len
pracovníkov s odbornou starostlivosťou.

prostredníctvom svojich zaškolených

13. Za účelom záručného servisu je predávajúci povinný zabezpečiť dostupnosť všetkých náhradných
dielov najneskôr do 48 hodín.
14. Po uplynutí záručnej doby sa predávajúci zaväzuje zabezpečiť pre kupujúceho pozáručný servis. Za
účelom pozáručného servisu je predávajúci povinný zabezpečiť dostupnosť všetkých náhradných
dielov najneskôr do 5 pracovných dní počas obdobia minimálne 3 rokov.
14. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej doby, pričom aj
reklamácia preukázateľne odoslaná kupujúcim v posledný deň záručnej doby sa považuje
za uplatnenú v záručnej dobe.
15. 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.

Článok VIII.
Prechod vlastníctva a nebezpečenstva škody
1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu kúpy podľa tejto zmluvy prechádza na
kupujúceho okamihom prevzatia predmetu kúpy na základe podpísania preberacieho protokolu po
ukončení testovacej prevádzky.
2. Nebezpečenstvo vzniku škody na veci však prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia predmetu
kúpy po jeho umiestnení a inštalácii v priestoroch kupujúceho, špecifikovaných v tejto zmluve ako
miesto dodania.
3. Predávajúci je povinný poistiť dodávanú technológiu proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti
vzniku škody a to až do momentu ukončenia kompletnej inštalácie technológie v mieste prevádzky
kupujúceho.
Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1.

Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami
zmluvných strán, stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou v deň

nasledujúci po dni akceptovania výsledkov verejného obstarávania zo strany poskytovateľa pomoci
bez závad (administratívna kontrola postupov verejného obstarávania) v súlade so zmluvou o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
2.

Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne informovať predávajúceho o výsledkoch administratívnej kontroly
postupov verejného obstarávania. Nevyhnutným predpokladom výkonu kontroly postupov verejného
obstarávania zo strany poskytovateľa prostriedkov, z ktorých je financovaná zákazka, je platná a
účinná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom
pomoci, v ktorého zastúpení koná Slovenská inovačná a energetická agentúra, a príjemcom pomoci,
ktorým je kupujúci, a to na základe jeho ŽoNFP predloženej v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP,
číslo : OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02, ktorá oprávňuje kupujúceho na realizáciu projektu.

3. Predávajúci a kupujúci sú povinní 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 na výkon kontroly/auditu sú najmä ale nie výlučne:
a) Poskytovateľ - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci
orgán pre operačný program Výskum a inovácie a ním poverené osoby,
b) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný
program Výskum a inovácie,
b) Vykonávateľ - Slovenská inovačná a energetická agentúra a ním poverené osoby,
c) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
d) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
f)
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
g) Osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
(1) Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní nedostatkov
identifikovaných zo strany kontrolných orgánov podľa čl. 7 ods. 4., a to najmä, ale nie výlučne
nedostatkov súvisiacich s dodanou technológiou a sprievodnou dokumentáciou zahŕňajúc
dokumentáciu k fakturácii, užívateľskú príručku, dokumentáciu k údržbe a prevádzke technológie
a pod. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri príprave a spracovaní
dodatočne vyžiadaných dokladov a podkladov zo strany kontrolných orgánov podľa čl. 7 ods. 4.
súvisiacich s dodanou technológiou. Kupujúci sa v tejto súvislosti zaväzuje bezodkladne po
identifikácii nedostatkov a požiadaviek kontrolných orgánov informovať Predávajúceho o týchto
skutočnostiach. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť požadované doklady a odstrániť identifikované
nedostatky do 3 pracovných dní odo dňa, kedy ho Kupujúci o týchto skutočnostiach informoval,
pokiaľ sa zmluvné strany vzhľadom na povahu a obsah požiadavky kontrolného orgánu nedohodnú
inak. V prípade omeškania sa Predávajúceho s plnením podľa tohto odseku, má kupujúci nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 50 eur za každý deň omeškania sa Predávajúceho s plnením. Prípadné
finančné postihy zo strany kontrolných orgánov voči Kupujúcemu sa v tomto prípade riadia
ustanoveniami čl. 4 ods 3 a ods. 4 tejto zmluvy.
(2) Predávajúci sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel),
ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy a zároveň sa týmto zaväzuje predkladať v elektronickej verzii (vo
formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie
predmetu zmluvy.
5.

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.

6.

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.

7.

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:
7.1 meškanie s plnením dohodnutých termínov dodávky a inštalácie technologického
zariadenia
dlhšie než 7 dni,
7.2 nedodržanie technických parametrov a podmienok dodania technických zariadení stanovených v
tejto zmluve,
7.3 nekvalitné dodávky výrobkov a materiálov,

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

neodstránenie nekvalitne prevedenej práce v dohodnutom termíne,
nedodržanie servisných podmienok stanovených v článku VII tejto zmluvy,
nedodržanie cenových a platobných podmienok stanovených v tejto zmluve,
bezdôvodné neuhradenie faktúry kupujúcim do 30 dní od doby jej splatnosti.
vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa

8.

Zmluvné strany sa dohodli, že za p o d sta tn é p o ru še n ie tejto zmluvy podľa bodu 7. tohto
článku a ktoré spôsobia preukázateľnú stratu zmluvnej strane, je poškodená strana oprávnená
účtovať druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 10.000 EUR (slovom desaťtisíc eur).

9.

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.

10.

Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa
rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie kuriérom alebo osobné
doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý
zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo, v ktorý márne
uplynie najmenej desaťdňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou
zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou zmluvnej strane, preukázateľne
zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo
iná poznámka podobného významu. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú
adresy zmluvných strán uvedené pri identifikačných údajoch zmluvných strán v úvode tejto zmluvy,
ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu trvalého pobytu, sídla,
prípadne inú adresu určenú na doručovanie písomností; v takomto prípade je pre doručovanie
rozhodujúca nová adresa riadne oznámená zmluvnej strane pred odosielaním písomnosti.

11. 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.
12. Zmluva je spísaná v šiestich originálnych rovnopisoch, pričom kupujúci a predávajúci dostanú po
dve vyhovenia zmluvy a dve vyhotovenia zmluvy sú určené pre potreby RO.
13. 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.
14. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
14.1 Špecifikácia technických zariadení s požadovanými technickými parametrami, ktorá tvorí
Prílohu č. 1 tejto zmluvy,
14.2 Položkový rozpočet, ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto zmluve

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

V .............. dňa ............

V Žiline dňa ............

xxx

Ľubomír Záborský, konateľ ..................

Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve

Logický celok 2
Softvér - nadstavba softvéru - 4 a 5 - osé súvislé obrábanie

Nadstavba
softvéru

Nadstavba softvéru

Uviesť áno/nie, v
prípade číselnej
hodnoty uviesť jej
skutočnosť

áno

áno
predplatiteľský servis
pozostávajúci z
technickej podpory
predajcu a taktiež
z aktualizácie produktu
na moduly 2,3,4 a 5
osého frézovania
SolidCAM spolu
s modulom pre
simuláciu stroja na 1 rok
áno
nadstavbu pre
integrovaný CAM softvér
s plnou asociativitou na
vytvorený model,
podporujúci CAM
funkcie typu 4 a 5-osé
frézovanie a tiež
simulátor stroja.
Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku (zariadenia)
Dodanie na
komplexná dodávka a inštalácia softvéru
miesto
realizácie

Ďalšie súčasti
hodnoty
obstarávaného
Ďalšie súčasti
hodnoty Ďalšie
Ďalšie súčasti
hodnoty
obstarávaného LC
ĎaĎalšiobstarávan
ĎLC

LC 2 Softvér - nadstavba softvéru - 4 a 5 osé súvislé
obrábanie

............................................................................................
Uviesť "Názov výrobcu a označenie softvéru"
Požadovaný parameter
Požadovaná
hodnota

Implementácia
a uvedenie
do ostrej
prevádzky

implementácia a uvedenie do ostrej prevádzky
postprocesor pre 5 osí stroj

Príloha č. 2 ku kúpnej zmluve

CENOVÁ PONUKA
Názov uchádzača :
Sídlo uchádzača :
IČO uchádzača :
Kontaktné údaje uchádzača :

Logický celok 2
Softvér - nadstavba softvéru - 4 a 5 - osé súvislé obrábanie
............................................................................................
Uviesť "Názov výrobcu a označenie softvéru"
Požadovaný parameter
Požadovaná
hodnota

Ďalšie súčasti
LC 2 Softvér - nadstavba softvéru - 4 a 5 osé súvislé
hodnoty
obrábanie
obstarávaného LC

Nadstavba
softvéru

Nadstavba softvéru

áno

predplatiteľský servis
pozostávajúci z
technickej podpory
predajcu a taktiež
z aktualizácie produktu
na moduly 2,3,4 a 5
osého frézovania
SolidCAM spolu
s modulom pre
simuláciu stroja na 1 rok
nadstavbu pre
integrovaný CAM softvér
s plnou asociativitou na
vytvorený model,
podporujúci CAM
funkcie typu 4 a 5-osé
frézovanie a tiež
simulátor stroja.

áno

Uviesť áno/nie,
v prípade
číselnej
hodnoty uviesť
jej skutočnosť

áno

Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku
(zariadenia)
Dodanie na
komplexná dodávka a inštalácia softvéru
miesto
realizácie
Implementácia implementácia a uvedenie do ostrej prevádzky
a uvedenie
postprocesor pre 5 osí stroj
do ostrej
prevádzky

•

Cena v EUR bez DPH spolu

•

DPH v EUR

•

Cena v EUR s DPH spolu

Cena v EUR
bez DPH

Cena v EUR
bez DPH

štatutárny zástupca
(meno, priezvisko, príp. pečiatka)

