
  

                                        K W D s.r.o.,   Hronská 1,    960 01 Zvolen 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Zákon“ alebo „Zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

na predmet 

 

„VÝSKUM A NÁVRH NOVEJ KONCEPCIE SAMOHYBNEJ LESNEJ TECHNIKY“ 

 

1. Identifikačné údaje Verejného obstarávateľa  

 

Obchodné meno: 

K W D s.r.o. 

Sídlo:  

Hronská 1, 960 01 Zvolen 

IČO: 

36024929 

DIČ:  

2020067324 

IČ DPH:  

SK2020067324 

Registrácia: 

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4884/S 

Osoby oprávnené konať za Verejného 

obstarávateľa: 

Ing. Rudolf Ronec, konateľ 

Ing. Jozef Pancák, konateľ 

IBAN: SK70 1111 0000 0010 7515 5001 

BIC (SWIFT): UNCRSKBX 

 

2. Označenie verejného obstarávania 

 

Názov predmetu zákazky: 

Výskum a návrh novej koncepcie samohybnej lesnej techniky. 

 

Druh zákazky: 

Uskutočňovanie stavebných prác ☐ 

Dodania tovarov ☐ 

Poskytovanie služieb ☒ 

 

 

Informácia o verejnej zákazke alebo rámcovej dohode  

Výzva na predloženie ponuky zahŕňa  

uzavretie verejnej zákazky                                                                                       ☒                          

uzavretie rámcovej dohody                                                                                      ☐ 

dynamický nákupný systém                                                                                     ☐ 

Hlavné miesto poskytnutia služieb (plnenia): 

K W D s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen, Banskobystrický kraj, NUTS kód: SK032. 

3. Opis predmetu zákazky 
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Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných technických služieb a aplikácia 

interdisciplinárnych postupov výskumnej činnosti s úzko previazanými pracoviskami základného 

a aplikovaného výskumu. Výsledky výskumu budú využité u partnera projektu ako východisková 

základňa pre realizáciu predvýrobných etáp nového výrobku. 

 

Služby budú poskytované pre nasledujúce aktivity 1. výskumno-vývojovej etapy projektu: 

 

1) Technicko-ekonomická štúdia 

2) Technický projekt 

3) Konštrukčná dokumentácia. 

 

Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 4 Opis predmetu zákazky tejto Výzvy.  

 

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak 

niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku,  

osobitný postup alebo metódu výroby alebo poskytovania požadovaných tovarov, stavebných prác 

alebo služieb, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok, osobitný postup alebo metódu 

výroby alebo poskytovania požadovaných tovarov, stavebných prác alebo služieb ekvivalentným 

výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo 

ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré 

sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri 

výrobkoch, osobitnom postupe alebo metóde výroby alebo poskytovania požadovaných tovarov, 

stavebných prác alebo služieb konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej 

značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

 

 

 

Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služieb 

Lehota poskytnutia služieb (od zadania zákazky): najneskôr do 31. 12. 2022. 

  

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný kód CPV  

73000000-2  Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby 

Hlavný kód CPV, doplnkový slovník: - 

Dodatočné kódy CPV  

71240000-2  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby 

72244000-7 Vývoj prototypov 

Dodatočné kódy CPV - 

Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník: - 

Časti predmetu zákazky 

Táto zákazka sa delí na časti 

Áno                                                                                                                      ☐ 

Nie                                                                                                                       ☒ 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Celková predpokladaná hodnota zákazky: 62 997,50 € bez DPH. 
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4. Podmienky účasti 

4.1. Osobné postavenie 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  

1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia - je oprávnený poskytovať služby podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona. 

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto odseku dokladom o oprávnení 

poskytovať služby podľa § 32 ods. 2 písm. e), resp. ods. 4 a 5 Zákona. 

2) Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť ten, kto nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia – má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 

písm. f) Zákona. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto odseku 

dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. f) Zákona. 

3) Hospodársky subjekt zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 Zákona nie 

je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia 

podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona. 

4) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie 

uskutočňovať stavebné práce preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu 

zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

5) V súlade s § 117 ods. 5 Zákona, ak nejde o postup podľa § 117 ods. 4 Zákona, Verejný 

obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 

32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). 

Ustanovenie § 11 Zákona tým nie je dotknuté. 

5. Ďalšie osobitné podmienky 

Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam 

Áno                                                                                                                                                                         ☐     

Nie                                                                                                                                                                            ☒  

Opis osobitných podmienok:  

Neuplatňuje sa. 

6. Druh postupu 

Druh postupu 

Zákazka podľa § 117 Zákona. 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena                                                                                                                                          ☒ 

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka                                                                                               ☐ 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) je najnižšia cena predmetu 

zákazky bez dane z pridanej hodnoty vyjadrená v eurách. 

Úspešnou bude ponuka uchádzača, ktorý poskytne Verejnému obstarávateľovi najnižšiu (celkovú) 

cenu predmetu zákazky bez dane z pridanej hodnoty a umiestni sa na 1. mieste podľa zostaveného 
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poradia podľa výšky ponukovej ceny vzostupne. Poradie ostatných uchádzačov sa zostaví podľa 

výšky ponukovej ceny vzostupne od 2 po x, kde x je počet uchádzačov.  

Spôsob stanovenia Celkovej ceny predmetu zákazky (EUR bez DPH) je určený v Prílohe č. 5 

Stanovenie Celkovej ceny Diela tejto Výzvy. 

1) Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie predmetu zákazky (zhotovenie Diela), 

uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v mene EUR a zaokrúhlená maximálne na dve 

(2) desatinné miesta. 

2) Cena za poskytnutie služieb (zhotovenie Diela) musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou 

sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a ostatných 

súvisiacich právnych predpisov. 

3) Výhradnou povinnosťou záujemcu je dôsledne preskúmať celý obsah tejto Výzvy vrátane jej 

príloh a na základe ich obsahu stanoviť zmluvnú cenu za poskytnutie predmetu zákazky na 

základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných predpisov. 

Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné 

na úplné a riadne plnenie Zmluvy o dielo, pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky 

náklady spojené s plnením predmetu zákazky.  

4) Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky. V 

prípade, že ponuka uchádzača bude úspešná, nebudú sa brať do úvahy žiadne nároky na 

zmenu/úpravu ceny ponuky vyplývajúce z chýb alebo opomenutí povinností uchádzača, a to 

najmä z nesprávneho alebo nepresného ocenenia predmetu zákazky. 

5) Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení: 

a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

b) sadzba DPH a výška DPH, 

c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

6) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. V prípade, že sa uchádzač 

v priebehu plnenia Zmluvy o dielo stane platcom DPH, takémuto uchádzačovi nevzniká nárok 

na zvýšenie ceny predmetu zákazky.   

Predloženie ponuky 

1) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný 

obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny 

dodávateľov. 

2) Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka 

a) predkladá elektronicky (e.mailom), tak s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom tejto zákazky,  

V prípade, ak uchádzač predloží ponuku elektronicky (e.mailom), je rozhodujúci termín 

doručenia ponuky na e.mailovú adresu ronec@kwd.sk (podľa záznamu zapísaného na 

serveri verejného obstarávateľa); 

b) doručuje prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, tak v uzavretom obale 

s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu uchádzača s označením „Zákazka s nízkou hodnotou - neotvárať“ a heslom. 

V prípade ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo 

osobne, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na kontaktné miesto podľa bodu 2 tejto 

Výzvy. 

mailto:ronec@kwd.sk
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3) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, vyhotovením a predložením ponuky znáša 

záujemca bez finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok 

verejného obstarávania. 

Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky 

Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ: CS, SK 

Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. 

Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným 

prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom 

jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.  

Obsah ponuky 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

1) Zoznam všetkých predkladaných dokladov, dokumentov a vyhlásení s označením čísla 

strany. 

Pozn.: Požiadavka má len odporúčací charakter. 

2) Všeobecné informácie o uchádzačovi podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy, v prípade skupiny 

dodávateľov predmetný doklad predloží uchádzač za každého člena skupiny dodávateľov, 

3) Prehlásenie uchádzača podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy podpísané uchádzačom alebo 

osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť 

podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za 

člena skupiny, 

4) V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý 

bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov 

skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať 

v danej veci za každého člena skupiny. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu 

dodávateľov budú voči Verejnému obstarávateľovi záväzné, 

5) Dokumenty a doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie 

podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedené v časti 4. Podmienky účasti tejto Výzvy, 

6) Špecifikácia ponúkaných služieb preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných 

parametrov predmetu zákazky podľa Prílohy č. 4 Opis predmetu zákazky tejto Výzvy, 

7) Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených Verejným obstarávateľom na hodnotenie 

ponúk podľa časti 5. Druh postupu, Kritériá na vyhodnotenie ponúk a Prílohy č. 3 tejto Výzvy,  

podpísané uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade 

skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami 

oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

8) Stanovenie ceny podľa bodu 6. tejto Výzvy a Prílohy č. 5 Stanovenie Celkovej ceny Diela 

tejto Výzvy, 

9) Dokument s časťou znenia obchodných podmienok (Zmluva o dielo) podľa prílohy č. 6 

tejto Výzvy; citovaný dokument s časťou znenia obchodných podmienok musí byť podpísaný 

uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny 

dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami 

oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

Spôsob a lehota predkladania ponuky 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 28. 03. 2022 o 9.00 h. miestneho času. 

Miesto: K W D s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen 

e-mail: ronec@kwd.sk  

Heslo: „Výskum a návrh novej koncepcie samohybnej lesnej techniky“ 

mailto:ronec@kwd.sk
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Ďalšie doplňujúce informácie 

1) Lehota viazanosti ponúk je Verejným obstarávateľom stanovená do 30. 06. 2022. 

2) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša 

záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu 

na výsledok verejného obstarávania.  

3) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť 

verejné obstarávanie aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné 

obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné 

osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od Verejného obstarávateľa požadovať, aby vo 

verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie Zákona, ktoré má alebo by 

mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac 

ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako 

predpokladaná hodnota.  

4) Pri posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa tejto Výzvy, časť 5. 

Podmienky účasti Verejný obstarávateľ bude postupovať analogicky k ustanoveniu § 40 

Zákona. Pri vyhodnocovaní ponúk – požiadaviek na predmet zákazky, Verejný obstarávateľ 

bude postupovať analogicky k § 53 Zákona. 

5) Predmet zákazky bude spolufinancovaný z finančných prostriedkov Verejného obstarávateľa 

a z finančných prostriedkov poskytnutých Verejnému obstarávateľovi v zmysle zákona  

č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej 

republiky, resp. iných finančných mechanizmov. 

6) Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovať v EUR pričom lehota splatnosti faktúr 

bude 30 dní. Verejný obstarávateľ neposkytuje na predmet plnenia žiadny preddavok ani 

zálohovú platbu.  

7) Úspešný uchádzač ako Poskytovateľ je povinný strpieť a umožniť výkon kontroly a auditu, 

vytvoriť vhodné podmienky a poskytnúť súčinnosť na ich vykonanie oprávneným kontrolným 

orgánom Verejného obstarávateľa a ďalším oprávneným kontrolným orgánom v zmysle 

príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

8) Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá Zmluva 

o dielo nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

9) Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo s jedným uchádzačom v 

súlade s § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

a) Úradné hodiny: pondelok až piatok (počas pracovných dní) v čase od 9:00 do 15:00 h. 

Podmienky na otváranie ponúk 

Dátum a čas:  dňa 28. 03. 2022 o 10.00 h. miestneho času. 

Miesto: K W D s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen. 

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania 

ponúk sa nezverejňujú a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela. 

7. Informácie o fondoch Európskej únie 

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: 

Áno                                                                                                                                                                         ☐     

Nie                                                                                                                                                                            ☒  

Identifikácia projektu:   

8. Doplňujúce informácie 
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10) Verejný obstarávateľ stanovuje v prílohe č. 7 tejto Výzvy obchodné/zmluvné podmienky 

poskytnutia predmetu zákazky, ktoré je uchádzač povinný prevziať/zohľadniť vo svojom 

návrhu Zmluvy o dielo. Uchádzač nebude oprávnený tieto podmienky meniť. Uchádzač je 

oprávnený doplniť vo svojom návrhu Zmluvy o dielo tieto podmienky, resp. doplniť ďalšie 

(zmluvné) podmienky, ktoré však nesmú: 

(i) byť v rozpore s Verejným obstarávateľom stanovenými minimálnymi podmienkami, ani 

ich nesmú meniť alebo upravovať; 

(ii) meniť povahu alebo rozširujú rozsah Zmluvy o dielo; 

(iii) meniť ekonomickú rovnováhu v prospech uchádzača. 

11) Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu a obmedzenie voči platným podmienkam určeným 

Verejným obstarávateľom. 

12) Odkaz na pojem „Zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“ sa rozumie v celom texte 

zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

13) Spoločnosť K W D s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen je v tomto verejnom obstarávaní osoba 

povinná postupovať podľa § 8 ods. 1 Zákona. Preto všetky odkazy na „Verejného 

obstarávateľa“ alebo „Subjekt“ v tejto Výzve alebo inej dokumentácii si treba vysvetľovať v 

súlade s uvedenou skutočnosťou. 

 

9. Zoznam príloh  

 

10. Podpis osoby oprávnenej konať za Verejného obstarávateľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Označenie príloh: 

1) Všeobecné informácie o uchádzačovi. 

2) Prehlásenie uchádzača. 

3) Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného Verejným obstarávateľom na vyhodnotenie 

ponúk. 

4) Opis predmetu zákazky. 

5) Stanovenie Celkovej ceny Diela. 

6) Obchodné podmienky (Zmluva o Dielo). 

titul, meno, priezvisko: 

Ing. Rudolf Ronec, konateľ 

miesto a dátum: 

Zvolen, dňa 16. 03. 2022 

Podpis 
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Príloha č. 1 

 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI 

 

 

 

1. Obchodné meno/Názov spoločnosti 

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

 

2. Sídlo/Miesto podnikania spoločnosti 

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

 

Telefón ....................................             E-mail ....................................... 

 

3. Typ spoločnosti 

(fyzická osoba, právnická osoba, združenie, korporácia, atď.) 

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

 

4. Zatriedenie spoločnosti – malý a stredný podnik:  ÁNO/NIE 

 

5. Spoločnosť je zo štátu, ktorý nie je členom EÚ:  ÁNO/NIE 

 

6. Podrobnosti o registrácii  

(i) Obchodný register / iný úradný register .................................................................... 

(ii) Zápis v zozname hospodárskych subjektov:  ÁNO/NIE  

  Registračné číslo: ...................................  Platnosť zápisu do: .................................. 

(iii) Zápis v Registri partnerov verejného sektora:  ÁNO/NIE 
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Príloha č. 2 

 

PREHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 

My, dolupodpísaní, týmto vyhlasujeme, že: 

 

1. V súlade s podmienkami Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 16. 03. 2022, zverejnená na 

https://www.kwd.sk, a časovými termínmi v nej uvedenými, ponúkame poskytnutie služieb 

(predmetu zákazky) bez výhrad alebo obmedzení: Výskum a návrh novej koncepcie 

samohybnej lesnej techniky. 

 

2. Cena našej ponuky je: 

 

2.1.  Bez DPH/iné dane:  .............................................. EUR  

(slovom ......................................................           ....................................... EUR) 

2.2.  DPH:         .............................................. EUR  

(slovom ......................................................           ....................................... EUR) 

2.3.  Cena vrátane DPH:  .............................................. EUR  

(slovom ......................................................           ....................................... EUR) 

 

3. Predkladáme túto ponuku v našom mene a [ako člen v <skupine dodávateľov> vedenej <názov 

vedúceho člena/nami> pre toto verejné obstarávanie. Týmto potvrdzujeme, že nepredkladáme 

ponuku v tomto postupe zadávania zákazky v žiadnej inej forme účasti. [Ako člen skupiny 

dodávateľov v <skupine> potvrdzujeme, že všetci členovia sú zodpovední spoločne 

a nerozdielne za realizáciu Zmluvy o dielo, vedúci člen je oprávnený zaväzovať sa a prijímať 

pokyny za a v mene všetkých členov a že vedúci člen je zodpovedný za realizáciu Zmluvy 

o dielo vrátane platieb, a že všetci členovia v <skupine> sú viazaní zotrvať v <skupine> po celý 

čas realizácie Zmluvy o dielo.] 

 

4. Vyhlasujeme, že vo svojej navrhovanej cene sme zohľadnili všetky náklady poskytnutie 

služieb, predvídateľné riziká a neistoty majúce dopad na náklady súvisiace s plnením Zmluvy 

dielo. 

 

5. Vyhlasujeme, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, dokumenty v 

rámci ponuky, ktorá bola do verejného obstarávania predložená elektronicky sú zhodné s 

originálnymi dokumentmi. 

 

6. Vyhlasujeme, že v prípade úspešnosti našej ponuky strpíme výkon kontroly a vnútorného 

auditu, vytvoríme vhodné podmienky a poskytneme súčinnosť na ich vykonanie oprávneným 

orgánom; v prípade porušenia tejto povinnosti nám môžu byť uložené pokuty v súlade so 

zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

7. Vyhlasujeme, že nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. 

f) Zákona. 

 

8. Vyhlasujeme, že sme: 
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a) nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane Verejného obstarávateľa, ktorá 

je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k 

zvýhodneniu nášho postavenia v tomto postupe zadávania zákazky; 

b) neposkytli sme a neposkytneme akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe 

priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 

odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky; 

c) budeme bezodkladne informovať Verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu zadávania tejto zákazky; 

d) sa nesnažili a ani sa nebudeme snažiť o získanie žiadnej finančnej alebo hmotnej 

nenáležitej výhody v prospech alebo od niekoho, ani ju neudelili a ani neudelíme, 

nevyhľadávali a ani nevyhľadáme či neprijali a ani neprijmeme, ak by bola takáto výhoda 

založená na nezákonnom postupe alebo korupcii, či už priamo alebo nepriamo, a 

predstavovala by stimul alebo odmenu spojenú s plnením Zmluvy o dielo; 

e) poskytujeme Verejnému obstarávateľovi v postupe zadávania zákazky presné, pravdivé a 

úplné informácie. 

 

9. Ak by nastala akákoľvek zmena v hore uvedených okolnostiach a v ktoromkoľvek štádiu 

realizácie Zmluvy o dielo, budeme o nej okamžite informovať Verejného obstarávateľa.  

 

 

Meno a priezvisko: .................................................. 
(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného 

úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný alebo osoba splnomocnená. V prípade skupiny – splnomocneným 

členom skupiny). 

 

Miesto a dátum: ....................................................... 
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Príloha č. 3 

 

 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 

OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria stanoveného Verejným obstarávateľom 

Názov / obchodné meno uchádzača : 

Adresa / sídlo uchádzača : 

IČO : DIČ : IČ DPH : 

Zapísaný v 

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať: 

IBAN : Tel: 

e.mail : www : 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

Celková cena predmetu zákazky (EUR bez DPH): 

 

 

 

V ____________, dňa __.__.2022 

 

 

Za spoločnosť _____________: 

 

 

______________________________* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Pozn.: Podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra 

alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný alebo osoba splnomocnená. V prípade skupiny – 

splnomocneným členom skupiny. 
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Príloha č. 4  

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

 

1. Všeobecné informácie 

 

1.1 Popis projektu 

 

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných technických služieb pre projekt „Znižovanie 

environmentálnej záťaže – priemyselný výskum špecializovaného systému samohybnej techniky s 

nulovými emisiami a maximálnym dôrazom na ochranu životného prostredia v súlade s 

environmentálnou stratégiou a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja SR“  (ďalej  aj ako „ projekt“). 

 

Cieľom projektu je výskum novej samohybnej lesnej techniky pre ekologické a trvalo udržateľné 

obhospodarovanie lesov. Dosiahnutie strategického cieľa bude zabezpečené realizáciou 3 výskumno-

vývojových etáp a to:  

 

1. Výskum a návrh novej koncepcie samohybnej lesnej techniky vrátane logistického systému na 

zabezpečenie prevádzky v ťažko dostupnom teréne 

2. Realizácia funkčných modelov a vzoriek 

3. Testovanie a skúšky funkčných modelov a vzoriek. 

 

1.2.  Identifikačné údaje 

 

Názov projektu:  Znižovanie environmentálnej záťaže – priemyselný výskum špecializovaného 

systému samohybnej techniky s nulovými emisiami a maximálnym dôrazom na ochranu životného 

prostredia v súlade s environmentálnou stratégiou a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja SR. 

 

Realizátor a partner projektu : K W D  s.r.o.,  Hronská 1, 960 01 Zvolen. 

 

Spoločnosť K W D  s.r.o.,  Hronská 1, 960 01 Zvolen je v tomto verejnom obstarávaní osoba povinná 

postupovať podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Preto všetky odkazy na „Subjekt“ alebo 

„Verejného obstarávateľa“ v tomto dokumente alebo inej dokumentácii si treba vysvetľovať v súlade 

s uvedenou skutočnosťou. 

 

2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky 

 

Názov predmetu zákazky: 

Výskum a návrh novej koncepcie samohybnej lesnej techniky. 

 

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných technických služieb a aplikácia interdisciplinárnych 

postupov výskumnej činnosti s úzko previazanými pracoviskami základného a aplikovaného 

výskumu. Výsledky výskumu budú využité u partnera projektu ako východisková základňa pre 

realizáciu predvýrobných etáp nového výrobku. 

  

Služby budú poskytované pre nasledujúce aktivity 1. výskumno-vývojovej etapy projektu  : 

 

1) Technicko-ekonomická štúdia 

2) Technický projekt 
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3) Konštrukčná dokumentácia. 

 

Zatriedenie zákazky podľa klasifikácií platných v Európskych spoločenstvách: 

Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

Hlavný kód CPV  

73000000-2  Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby 

Hlavný kód CPV, doplnkový slovník: - 

Dodatočné kódy CPV  

71240000-2  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby 

72244000-7 Vývoj prototypov 

Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník: -. 

 

Hlavné miesto poskytnutia služieb: K W D s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen, Banskobystrický kraj, 

NUTS kód: SK032. 

 

Lehota poskytnutia služieb:  

1) Technicko-ekonomická štúdia: do 30.04. 2022 

2) Technický projekt: do 31.08. 2022 

3) Konštrukčná dokumentácia: do 31.12. 2022. 

 

Zdroj financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie poskytnutej Verejnému obstarávateľovi  podľa  

§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a zákona č. 

435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 435/2010 Z. z.“) z rozpočtu rozpočtovej kapitoly 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky. 

 

Minimálny rozsah požadovaných služieb 

 

2.1.      Technicko-ekonomická štúdia 

 

(i) Zabezpečenie a sústredenie najnovších vedecko-technických poznatkov a najmodernejších 

trendov zo skúmanej oblasti, návrh alternatív a variantov základnej technickej koncepcie, 

vypracovanie predbežných nákladových kalkulácii. 

(ii) Preverenie a návrh rôznych variant elektrického systému (striedavý, jednosmerný), návrh 

a zdôvodnenie zvolenej veľkosti napätia daného systému. 

(iii) Návrh a preverenie možných alternatív riešenia elektro-pohonov, preverenie vhodnosti 

zabudovania do stroja buď na priamo alebo spolu s redukčnou prevodovkou. Zdôvodnenie 

navrhnutého riešenia.  

(iv) Návrh a preverenie rôznych typov regulácií, posúdenie vhodnosti pre dané použitie  

a zdôvodnenie navrhnutého systému. 

(v) Optimalizácia technického riešenia z hľadiska cenovej náročnosti. 

(vi) Návrh a preverenie rôznych možností akumulátorového hospodárstva, posúdenie vhodnosti 

jednotlivých typov akumulátorov pre dané riešenie z hľadiska rozmerov, hmotnosti, životnosti 

a vplyvov na životné prostredie.  

(vii) Návrh a preverenie rôznych spôsobov a možností nabíjania v závislosti od nabíjacieho miesta, 

rýchlosti nabíjania, životnosti akumulátora. 

(viii) Posúdenie navrhovaného systému elektrického pohonu z hľadiska súladu so smernicami 

a technickými normami Európskej únie. 



Strana 14 z 29 

 

(ix) Vypracovanie predbežnej elektrickej schémy – rámcový návrh elektrického systému 

navrhovaného riešenia pohonu a celého elektrického hospodárstva. 

(x) Predbežný výpočet schopností elektro pohonu, výpočet životnosti jednotlivých navrhovaných 

komponentov a ich ekonomická rentabilita. 

(xi) Posúdenie dopadov na životné prostredie navrhovaného riešenia. 

 

2.2. Technický projekt 

 

(i) Výber najvhodnejšej alternatívy, rozpracovanie technickej koncepcie, výber a návrh na 

konkrétne rozmiestnenie základných agregátov stroja, premietnutie návrhu koncepcie do 

detailného 3 D modelu stroja a 3 D dokumentácie potrebnej pre ďalšiu výskumnú etapu. 

Súčasťou tejto etapy sú aj výpočty, analýzy a optimalizácia návrhu. 

(ii) Vypracovanie elektrickej schémy stroja. 

(iii) Výpočet ťažných síl, výdrže použitých akumulátorov, rýchlosti nabíjania, chladenia motorov, 

vplyvov teploty okolia na účinnosť a životnosť akumulátora. 

(iv) Návrh systému výmeny akumulátorov v pracovnom procese. 

(v) Návrh sekundárnych pohonov pre pracovné zariadenia. 

(vi) Posúdenie a návrh možnosti použitia elektrických aktuátorov v pracovných zariadeniach. 

(vii) Návrh elektrických interiérových prvkov pre zvýšenie komfortu na pracovisku obsluhy. 

(viii) Návrh procesu sledovania pracovných činností a následné vyhodnotenie z hľadiska 

produktivity a efektivity práce. Diagnostická kontrola elektrických systémov počas prevádzky 

a následne identifikácia poruchy v systéme. 

(ix) Návrh softvéru pre organizáciu elektrického systému. 

(x) Zodpovednosť za súlad navrhnutého riešenia s normami EÚ. 

 

2.3. Konštrukčná dokumentácia 

 

(i) Technická a technologická príprava podkladov pre realizáciu funkčných modelov a vzoriek. 

(ii) Detailné konštrukčné a technologické riešenie funkčných modelov a vzoriek. 

(iii) Vypracovanie podrobnej elektrickej schémy celého stroja. 

(iv) Dodanie optimalizovaného softvérového vybavenia stroja. 

(v) Návrh elektrických zväzkov a vyhotovenie technickej dokumentácie. 

(vi) Vypracovanie návodu na obsluhu a údržbu z hľadiska elektrického systému. 

(vii) Návrh zariadenia na diagnostiku a identifikáciu poruchy na stroji. 

(viii) Vypracovanie 2D technickej dokumentácie pre výrobu funkčného vzoru 

(ix) Zohľadnenie technologických požiadaviek sériového výrobcu v technickej dokumentácii. 

 

2.4.  Predbežné technické parametre stroja 

 

Výkon motora kW 60 

Maximálna hmotnosť stroja kg 5 000 

Maximálna rýchlosť stroja km/h 12 

Maximálna šírka stroja mm 2 000 

Maximálna výška stroja mm 2 600 
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Maximálna dĺžka stroja mm 4 600 

Predný nájazdový uhol ° 24 

Zadný nájazdový uhol ° 35 

Maximálna ťažná sila stroja kN 50 

Svahová dostupnosť % 35 - 45 

Nosnosť hydraulické ruky na 3 m kg 1 000 

Max. ťažná sila na navijaku kN 50 

 

3. Zodpovedné osoby Projektu a stanovenie kompetencií 

 

Objednávateľ  

K W D s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen. 

 

Projektový manažér: Osoba vymenovaná a poverená Objednávateľom za riadenie projektu v mene 

Objednávateľa. Projektový manažér bude vykonávať každodenné úlohy spojené s riadením projektu.  

 

Zhotoviteľ  

Fyzická  alebo právnická osoba vybratá vo verejnom obstarávaní na poskytovanie služieb (zhotovenie 

Diela), ktorá bude plne a výhradne zodpovedná za vykonávanie odborných technických služieb. Bude 

funkčne podliehať Projektovému manažérovi a vykonávať aj činnosti podľa jeho požiadaviek. 
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Príloha č. 5 

 

STANOVENIE CELKOVEJ CENY DIELA 

 

 

P.č. Položka M.j. 
Počet 

m.j. 

Cena Diela 

[€ bez DPH] 

1. Technicko-ekonomická štúdia Dielo 1  

2. Technický projekt Dielo 1  

3. Konštrukčná dokumentácia Dielo 1  

Cena celkom € bez DPH:  

20% DPH:  

Cena celkom € s DPH:  

 

 

 

 

V ____________, dňa __.__.2022 

 

 

Za spoločnosť _____________: 

 

 

______________________________* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Pozn.: Podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra 

alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný alebo osoba splnomocnená. V prípade skupiny – 

splnomocneným členom skupiny. 
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Príloha č. 6 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

1.1. Výsledkom Verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo, ktorej predmetom bude 

záväzok Zhotoviteľa poskytnúť plnenie v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona  

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) a zákona 

č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“). 

1.2. Verejný obstarávateľ stanovuje obchodné/zmluvné podmienky plnenia predmetu zákazky, 

ktoré je uchádzač povinný prevziať/zohľadniť vo svojom návrhu Zmluvy o dielo. Uchádzač nie 

je oprávnený tieto podmienky meniť. Uchádzač je oprávnený doplniť vo svojom návrhu 

Zmluvy o dielo tieto podmienky, resp. doplniť ďalšie (zmluvné) podmienky, ktoré však nesmú: 

a) byť v rozpore s verejným obstarávateľom stanovenými podmienkami, ani ich nesmú 

meniť alebo upravovať; 

b) meniť povahu alebo rozširujú rozsah Zmluvy o dielo; 

c) meniť ekonomickú rovnováhu v prospech uchádzača. 

Obsah obchodných/zmluvných podmienok plnenia predmetu zákazky, ktoré tvoria obsah tejto 

Výzvy sú záväzné a nemenné (okrem doplnení, ktoré sú výsledkom procesu Verejného 

obstarávania, ale nemajú vplyv na plnenie ako také).  

1.3. Uzavretá Zmluva o dielo nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom. 

1.4. Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu a obmedzenie voči platným podmienkam určeným 

Verejným obstarávateľom. 

 

Obsah zmluvných podmienok: 

 
 

ZMLUVA O DIELO č. [*] 
 

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 185/2015 

Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) 

  

 (ďalej len “Zmluva“)  
 

1.   Objednávateľ:  

Sídlo: 

K W D s.r.o.  

Hronská 1, 960 01 Zvolen 

Korešpondenčná adresa: K W D s.r.o., Hronská 1, 960 01 Zvolen 

Osoba konajúca v mene spoločnosti: Ing. Rudolf Ronec, konateľ 

Kontaktná osoba:  

 

IČO:  

Ing. Rudolf Ronec, konateľ  

e-mail: ronec@kwd.sk   

36024929 

DIČ:  2020067324 

IČ DPH:  SK2020067324 

IBAN: SK70 1111 0000 0010 7515 5001 

SWIFT (BIC):  UNCRSKBX 

Zápis: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, 

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4884/S 

(ďalej aj len ako “Objednávateľ“ alebo “KWD“ v príslušnom gramatickom tvare) 

         

mailto:ronec@kwd.sk
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2.   Zhotoviteľ: 

Sídlo: 

[•] 

[•] 

Korešpondenčná adresa: [•] 

Osoba konajúca v mene spoločnosti: [•] 

Kontaktná osoba:  

 

[•] 

e-mail: [•] 

IBAN (pre euro): 

SWIFT (BIC): 

[•] 

[•] 

IČO: [•] 

DIČ: [•] 

IČ DPH: [•] 

Zápis:  

 (ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)  
 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „Zmluvná 

strana“) 

 
(Ustanovenia Zmluvy vrátane typu a označenia Zhotoviteľa môžu podliehať primeranej úprave 

najmä v závislosti od typu Zhotoviteľa (napr. právnická osoba, fyzická osoba, skupina 

dodávateľov)  a od skutočnosti, či budú platcami DPH) 
 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1. Objednávateľ vyhlásil v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o VO“) zákazku 

s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb, predmetom ktorej je poskytovanie odborných 

technických služieb a aplikácia interdisciplinárnych postupov výskumnej činnosti s úzko 

previazanými pracoviskami základného a aplikovaného výskumu. Výsledky výskumu budú 

využité u partnera projektu ako východisková základňa pre realizáciu predvýrobných etáp 

nového výrobku; Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou zo dňa 16. 03. 

2022, zverejnená na https://www.kwd.sk (ďalej ako „Verejné obstarávanie“). Zhotoviteľ je 

úspešný uchádzač, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku v rámci uskutočneného Verejného 

obstarávania a zároveň splnil aj ostatné podmienky Verejného obstarávania.  
 

1.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že Dielo, ktoré má byť uskutočnené na 

základe tejto Zmluvy, bude financované z dotácie poskytnutej Objednávateľovi podľa § 8a 

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a zákona 

č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 435/2010 Z. z.“) z rozpočtu rozpočtovej 

kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci implementácie projektu 

„Znižovanie environmentálnej záťaže – priemyselný výskum špecializovaného systému 

samohybnej techniky s nulovými emisiami a maximálnym dôrazom na ochranu životného 

prostredia v súlade s environmentálnou stratégiou a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja SR 

(ďalej len „Projekt“), nakladanie s ktorými podlieha osobitným predpisom a pravidlám v 

zmysle platných právnych predpisov. 

 

1.3. Objednávateľ vyhlasuje, že má záujem, aby Zhotoviteľ pre neho vykonal predmet Zmluvy, za 

ktorý mu zaplatí cenu podľa podmienok nižšie dohodnutých v tejto Zmluve. 
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1.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je v jeho odborných schopnostiach a možnostiach vykonať pre 

Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok nižšie dohodnutých v tejto Zmluve. 

 

1.5. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že pojmy uvedené vo Verejnom obstarávaní  

majú pre účely tejto Zmluvy rovnaký význam s výnimkou, ak táto Zmluva ustanoví inak. 

Akýkoľvek odkaz na ustanovenia príslušnej časti Verejného obstarávania uvedený v tejto 

Zmluve a/alebo príslušnú časť ktorejkoľvek prílohy tejto Zmluvy znamená odkaz na 

uskutočnené Verejné obstarávanie. 

 

Článok II. 

Predmet Zmluvy 

 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo, ktoré je 

špecifikované v ustanovení Článku III. tejto Zmluvy a záväzok Objednávateľa zaplatiť 

Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané dielo dohodnutú cenu. Predmetom tejto Zmluvy je 

zároveň postúpenie licencie a prevod majetkových práv k dielu zo Zhotoviteľa na 

Objednávateľa tak, aby Objednávateľ mohol dielo špecifikované v ustanovení Článku III. tejto 

Zmluvy použiť v súlade s touto Zmluvou. 
 

Článok III. 

Dielo 

 

3.1. Dielom podľa tejto Zmluvy výskum a návrh novej koncepcie samohybnej lesnej techniky 

rozdelenej na 3 (slovom: tri) základné stupne: 

(i) Technicko-ekonomická štúdia, 

(ii) Technický projekt, 

(iii) Konštrukčná dokumentácia 

(ďalej len „Dielo“) v zmysle Ponuky, podľa podmienok uvedených vo Verejnom obstarávaní a 

v tejto Zmluve vrátane jej prílohy. Detailnejšia špecifikácia Diela vrátane jeho formy, obsahu 

a štruktúry vypracovania sa nachádza v prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Špecifikácia Diela (ďalej 

len „Príloha č. 1“). 

 

3.2. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a kompletnosť Diela v rozsahu podkladov, ktoré mu boli 

zo strany Objednávateľa poskytnuté ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a ďalších 

podkladov a pokynov daných Zhotoviteľovi počas trvania tejto Zmluvy. 

 

3.3. Zhotoviteľ vykoná Dielo v zmysle predloženej Ponuky vo Verejnom obstarávaní (ďalej len 

„Ponuka“), podľa podmienok určených vo Verejnom obstarávaní a v tejto Zmluve a odovzdá 

ho v nasledovných ucelených etapách: 

 

a) Etapa č. 1: Odovzdanie technicko-ekonomickej štúdie  

Zhotoviteľ je povinný vykonať túto časť Diela a odovzdať ho Objednávateľovi najneskôr 

do 30.04.2022, 

 

b) Etapa č. 2: Odovzdanie technického projektu 

Zhotoviteľ je povinný vykonať túto časť Diela a odovzdať ho Objednávateľovi najneskôr 

do 31. 08. 2022, 

 

c) Etapa č. 3: Odovzdanie konštrukčnej dokumentácie 
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Zhotoviteľ je povinný vykonať túto časť Diela a odovzdať ho Objednávateľovi najneskôr 

do 31. 12. 2022. 

  

3.4. Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné Dielo a odovzdať ho Objednávateľovi podľa tohto 

Článku Zmluvy prednostne na korešpondenčnej adrese Objednávateľa uvedenej v záhlaví tejto 

Zmluvy prípadne na iných miestach v rámci územia Slovenskej republiky, ak tak Objednávateľ 

určí, a to riadne a včas.  

 

3.5. Ak Dielo alebo jeho časť nemá všetky požadované vlastnosti v zmysle predloženej Ponuky, 

podľa podmienok určených vo Výberovom konaní a v tejto Zmluve, Dielo alebo jeho časť má 

vady, a nepovažuje sa za kompletné a riadne vykonané. Objednávateľ všetky zistené vady 

písomne oznámi Zhotoviteľovi do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa odovzdania Diela 

Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný všetky zistené vady odstrániť bezodkladne, najneskôr 

však do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o vadách 

Diela alebo jeho časti. Ak Zhotoviteľ odstráni všetky oznámené vady v stanovenej lehote, 

Dielo sa považuje za kompletné a riadne vykonané, a Objednávateľ je povinný ho prevziať. 

Prevzatie Diela Zmluvné strany potvrdzujú podpisom na Preberacom protokole, ktorého vzor 

tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy v 3 (troch) vyhotoveniach, a to prostredníctvom oprávnených 

osôb  (ďalej len „Preberací protokol“). Objednávateľ je povinný prevziať len riadne vykonané 

a včas odovzdané Dielo a ďalej Dielo, ktorého vady boli v stanovenej lehote odstránené. 

 

3.6. Vlastnícke právo k riadne vykonanému Dielu prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa 

prevzatím Diela na základe Preberacieho protokolu. 
 

Článok IV. 

Cena Diela a platobné podmienky 

 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za Dielo vo výške [•] EUR (slovom: [•] eur) 

vrátane DPH (ďalej len „Cena“). Cena pozostáva zo sumy [•] EUR (slovom: [•] eur) a DPH 

vo výške [•] EUR (slovom: [•] eur). Stanovenie celkovej ceny za Dielo tvorí prílohu č. 3 tejto 

Zmluvy – Stanovenie celkovej ceny Diela (ďalej len „Príloha č. 3“). 

 

4.2. Cena je konečná a obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie a dodanie Diela vrátane 

odmeny za postúpenie výhradnej licencie k Dielu a odmeny za prevod majetkových práv 

Zhotoviteľa a tretích strán k Dielu v zmysle ustanovení Článku V. tejto Zmluvy. Zmluvné 

strany sa zároveň dohodli, že do úvahy sa nebudú brať žiadne nároky na zmenu/úpravu Ceny 

vyplývajúce z chýb alebo opomenutí povinností Zhotoviteľa, a to najmä z nesprávneho alebo 

nepresného ocenenia Ponuky vo Výberovom konaní podľa Výzvy. 

 

4.3. Cena Diela bude Objednávateľom uhradená na IBAN Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto 

Zmluvy, a to na základe riadne vystavenej a doručenej faktúry zo strany Zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po prevzatí Diela alebo je ucelenej časti 

Objednávateľom na základe Preberacieho protokolu, ktorého kópia bude tvoriť neoddeliteľnú 

súčasť faktúry. 

 

4.4. Lehota splatnosti faktúr podľa bodu 4.3. tohto článku Zmluvy je na základe vzájomnej dohody 

Zmluvných strán dohodnutá na 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 

Objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli na akceptácií aj elektronických faktúr, a to 

v súlade s postupom zabezpečujúcom vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu 
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a čitateľnosť faktúr od ich vydania do konca obdobia na ich uchovávanie v zmysle všeobecne 

záväzných právnych predpisov.  

 

4.5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 

a taktiež nasledovné údaje:  

 

a) označenie Objednávateľa vrátane sídla, IČO, DIČ,  

b) obchodné meno Zhotoviteľa vrátane sídla, IČO, DIČ a IČ DPH, ak je Zhotoviteľ platcom 

DPH,  

c) názov a číslo tejto Zmluvy,  

d) poradové číslo faktúry,  

e) deň vystavenia a lehota splatnosti faktúry v zmysle tejto Zmluvy,  

f) dátum dodania predmetu Zmluvy/zdaniteľného plnenia,  

g) označenie peňažného ústavu a IBAN v zmysle tejto Zmluvy, na ktorý sa má platiť 

fakturovaná suma,  

h) pečiatka a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa.  

 

4.6. Ak faktúra nebude obsahovať ustanovené náležitosti alebo v nej nebudú správne uvedené 

údaje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi s uvedením chýbajúcich náležitostí 

alebo nesprávnych údajov. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť 

doručením opravenej, doplnenej a/alebo správne vystavenej faktúry Objednávateľovi.  

 

4.7. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena Diela podľa tohto Článku Zmluvy sa 

považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z IBAN Objednávateľa. 

 

4.8. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadne 

zálohové platby na vykonanie Diela.  

 

Článok V. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 

5.1.  Pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný postupovať s odbornou 

starostlivosťou. Zhotoviteľ zodpovedá za kvantitatívne a kvalitatívne vady Diela.  

 

5.2.  Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na 

nevhodnosť prípadných pokynov daných mu Objednávateľom na vykonanie Diela. Zhotoviteľ 

nezodpovedá za vady Diela, ak tieto vady boli spôsobené v dôsledku nevhodnosti pokynov 

Objednávateľa a na ich nevhodnosť bol Objednávateľ písomne upozornený Zhotoviteľom 

alebo Objednávateľ na ich použití pri vykonaní Diela písomne trval.  

 

5.3.  Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré 

zistil pri plnení predmetu Zmluvy, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov daných mu 

Objednávateľom na vykonanie Diela.  

 

5.4.  Objednávateľ je oprávnený za účelom priebežnej kontroly požadovať predloženie návrhu 

Konkrétneho Diela a/alebo jeho časti.  

 

5.5.  Ak predmetom konkrétneho Diela alebo jeho súčasť tvorí aj vytvorenie alebo zabezpečenie 

vytvorenia nového autorského diela, alebo iného predmetu práv duševného vlastníctva, v 

rozsahu v akom to príslušné všeobecne záväzné kogentné právne predpisy vyslovene 



Strana 22 z 29 

 

nezakazujú, Zhotoviteľ momentom prevzatia Diela Objednávateľom prevádza na 

Objednávateľa všetky práva viažuce sa k takémuto autorskému dielu alebo predmetu práv 

duševného vlastníctva, bez obmedzenia na to, či ide v danom prípade o majetkové autorské 

práva alebo iné práva duševného vlastníctva tak, aby Objednávateľ bol výlučne a neobmedzene 

oprávnený tieto nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, 

prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať, chrániť a nakladať s nimi bez osobitného 

súhlasu Zhotoviteľa, pričom jednorazová odmena za prevod je obsiahnutá v cene. 

 

5.6.  V rozsahu, v akom príslušné všeobecne záväzné kogentné právne predpisy neumožňujú prevod 

práv tak ako je uvedené vyššie v bode 5.5. tohto Článku Zmluvy, Zhotoviteľ poskytuje 

Objednávateľovi momentom prevzatia Diela Objednávateľom trvalú, výhradnú a 

neobmedzenú, bez osobitného súhlasu Zhotoviteľa prevoditeľnú licenciu (súhlas) na 

používanie takéhoto autorského diela a/alebo takýchto predmetov práv duševného vlastníctva 

tak, aby Objednávateľ bol výlučne a neobmedzene oprávnený tieto nerušene pod svojim 

vlastným názvom akýmkoľvek známym spôsobom aplikovať, užívať, požívať, šíriť, 

rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a nakladať s nimi na 

ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v 

celosti 3. (tretej) strane, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a Objednávateľ nie je 

povinný výhradnú licenciu využiť. 

 

5.7. Zhotoviteľ je povinný riadne vysporiadať práva duševného vlastníctva s autormi konkrétneho 

Diela a/alebo s nositeľmi práv ku konkrétnemu Dielu, ktorý je predmetom práv duševného 

vlastníctva tak, aby mohol riadne previesť na Objednávateľa práva v zmysle bodu 5.5. tohto 

Článku Zmluvy alebo poskytnúť Objednávateľovi licenciu (súhlas) v zmysle bodu 5.6. tohto 

Článku Zmluvy. 

 

5.8.  V prípade zistenia právnych vád je Zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť Dielo, tak, aby 

nenarušovalo práva 3. (tretích) osôb, inak zodpovedá za škodu týmto vzniknutú 

Objednávateľovi. 

 

5.9.  Zhotoviteľ je ďalej povinný strpieť výkon kontroly a vnútorného auditu a vytvoriť vhodné 

podmienky a poskytnúť súčinnosť na ich vykonanie oprávnenými orgánmi; v prípade 

porušenia tejto povinnosti môžu byť Zhotoviteľovi uložené pokuty v súlade so zákonom  

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

5.10. Zhotoviteľ je povinný riadne vysporiadať so všetkými dotknutými fyzickými osobami práva a 

povinnosti súvisiace s ochranou ich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), vrátane oprávnenia poskytnutia osobných údajov 

Objednávateľovi a všetkým príslušným orgánom kontroly a/alebo auditu, a to na účely 

riadneho plnenia predmetu Zmluvy ako aj na účely kontroly a/alebo auditu.  

 

5.11. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, s ktorými prišiel do 

styku v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy. Zhotoviteľ je pri plnení predmetu Zmluvy 

povinný postupovať tak, aby neohrozoval a/alebo nepoškodzoval dobré meno Objednávateľa 

a/alebo jeho oprávnené záujmy. 
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5.12. Na plnenie predmetu Zmluvy môže Zhotoviteľ využiť subdodávateľov. Využitím 

subdodávateľov na plnenie predmetu Zmluvy nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za 

plnenie predmetu Zmluvy. 

 

5.13. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť na 3. (tretiu) osobu akékoľvek pohľadávky založené na 

tejto Zmluve. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky 

voči akýmkoľvek pohľadávkam Objednávateľa. 

 

5.14. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na predchádzanie škodám a na 

minimalizáciu vzniknutých škôd. V rámci tejto prevenčnej povinnosti sú Zmluvné strany 

povinné najmä rešpektovať vzájomné zadania, pokyny a odporučenia, ktoré sú významné z 

hľadiska plnenia predmetu Zmluvy.  

 

5.15. Ak v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov vznikne potreba zavedenia 

elektronickej fakturácie, Zhotoviteľ príjme vhodné technické a odborné opatrenia na zavedenie 

elektronickej fakturácie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, a to bez 

akýchkoľvek nárokov voči Objednávateľovi. 
 

5.16. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení 

predmetu Zmluvy, najmä, nie však výlučne, o osobných údajoch dotknutých osôb 

spracúvaných Objednávateľom a/alebo poskytnutých Zhotoviteľovi, ibaže by z tejto Zmluvy 

alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Záväzok Zhotoviteľa zachovávať 

mlčanlivosť nezaniká ani po ukončení tejto Zmluvy a vzťahuje sa aj na prípadných 

subdodávateľov Zhotoviteľa. 

 
5.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dôverné informácie získané pri plnení predmetu Zmluvy, vrátane 

osobných údajov dotknutých osôb spracúvaných Objednávateľom a/alebo poskytnutých 

Zhotoviteľovi, nevyužije pre seba a/alebo pre 3. (tretie) osoby, neposkytne 3. (tretím) osobám 

a ani neumožní prístup 3. (tretích) osôb k týmto informáciám, inak zodpovedá za škodu týmto 

vzniknutú Objednávateľovi. 
 

5.18. Zmluvné strany sú zodpovedné za škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane porušením 

povinností v zmysle tejto Zmluvy a príslušných zákonných ustanovení, pričom sa dohodli na 

vylúčení možnosti liberácie v zmysle ustanovenia § 373 Obchodného zákonníka voči škode 

spôsobenej zo strany Zhotoviteľa Objednávateľovi. 
 

5.19. Zmluvné strany sa zaväzujú k vyvinutiu maximálneho úsilia na predchádzanie škodám a na 

minimalizáciu vzniknutých škôd. V rámci tejto prevenčnej povinnosti sú Zmluvné strany 

povinné najmä rešpektovať vzájomné zadania, pokyny a odporučenia, ktoré sú významné 

z hľadiska plnenia predmetu tejto Zmluvy. 
 

Článok VI. 

Sankcie 

 

6.1. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa vykonať a odovzdať Dielo alebo jeho ucelenú časť 

riadne a včas v zmysle podmienok tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 

Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny Diela, a to za každý, aj začatý 

deň porušenia. 
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6.2. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa v ustanovení Článku V. bod 5.5. a/alebo 5.6. 

a/alebo 5.7. tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške ceny Diela. 

 

6.3. Vznikom povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu a ani jej skutočným zaplatením nie 

je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti 

Zhotoviteľa a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. Zmluvná pokuta sa 

na náhradu škody nezapočítava.  

 

6.4. Zmluvná pokuta a/alebo náhrada škody je splatná do 15 (pätnástich) kalendárnych dní odo dňa 

doručenia písomnej výzvy na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.  

 

6.5. Zmluvnú pokutú podľa tohto Článku Zmluvy je Objednávateľ oprávnený jednostranne 

započítať proti pohľadávke Zhotoviteľa zo zaplatenia faktúry. Zaplatením zmluvnej pokuty zo 

strany Zhotoviteľa nezaniká povinnosť zabezpečená zmluvnou pokutou. 

 

6.6. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať 

úroky z omeškania vo výške určenej príslušným právnym predpisom, a to zo sumy dlžnej ceny, 

ktorá zo strany Objednávateľa nebola včas uhradená. 
 

Článok VII. 

Platnosť, účinnosť a trvanie Zmluvy 

 

7.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. 

 

7.2. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu splnenia práv a povinností  vyplývajúcich z tejto Zmluvy a 

ustanovenia Článku V. bod 5.5., bod 5.6. a bod 5.7., ktorý sa uzatvára na dobu trvania 

majetkových práv k Dielu.  

 

7.3. Pred uplynutím trvania tejto Zmluvy v zmysle ustanovenia bodu 7.2. tohto Článku Zmluvy 

možno túto Zmluvu ukončiť: 

 

a) kedykoľvek písomnou dohodou Zmluvných strán, 

b) odstúpením od Zmluvy.  

 

7.4. Ukončenie tejto Zmluvy nemá vplyv na trvanie tých ustanovení Zmluvy, z ktorých povahy 

vyplýva, že majú trvať aj po ukončení trvania tejto Zmluvy. 

 

7.5. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy v zmysle príslušných 

ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Obchodného zákonníka, Zákona 

o VO a pod. 

 

7.6. Odstúpenie od Zmluvy oznámi odstupujúca Zmluvná strany druhej Zmluvnej strane písomne 

doporučenou zásielkou. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom preukázateľného doručenia 

druhej Zmluvnej strane.  

 

7.7. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú práva a povinnosti zo Zmluvy, ktoré Zmluvné strany 

nadobudli pred dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy nezaniká ani 

nárok na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti, ani právo na zmluvné pokuty a ani 

právo na úroky z omeškania. 
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Článok VIII. 

Doručovanie 

 

8.1. V prípade, ak si majú Zmluvné strany niečo písomne doručiť (ďalej len „Zásielka“), budú 

Zásielku doručovať na adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo 

na inú adresu písomne oznámenú druhej Zmluvnej strane (ďalej len „Korešpondenčná 

adresa“). Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ak Zmluva dovoľuje doručovať niektoré 

Zásielky aj elektronickou formou, budú Zmluvné strany Zásielku doručovať na e-mailovú 

adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy (ďalej len „E-mailová 

adresa“), ak Zmluva nestanovuje inak.  

 

8.2. V prípade, ak sa Zásielku nepodarí doručiť na Korešpondenčnú adresu, považuje sa Zásielka 

za doručenú 3. (tretím) kalendárnym dňom odo dňa jej vrátenia odosielajúcej Zmluvnej strane, 

a to aj vtedy, ak sa Zmluvná strana, ktorej je Zásielka adresovaná, o nedoručení Zásielky 

nedozvie. V prípade, ak sa Zásielku nepodarí doručiť na E-mailovú adresu, považuje sa 

Zásielka za doručenú 3. (tretím) kalendárnym dňom odo dňa odoslania takejto Zásielky na  

E-mailovú adresu. 

 

8.3. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne si oznámiť zmenu Korešpondenčnej adresy, a/alebo 

E-mailovej adresy na doručovanie Zásielok a zmenu Kontaktných osôb.  
 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

9.1. Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len vo forme písomných a očíslovaných 

dodatkov k tejto Zmluve podpísaných obidvomi Zmluvnými stranami, ak v Zmluve nie je 

uvedené inak. 

 

9.2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou 

dohody. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je 

oprávnená podať žalobný návrh na príslušný súd Slovenskej republiky. 

 

9.3. Ak záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto Zmluvy, s ohľadom na právne postavenie Zmluvných 

strán, nespadá pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné 

strany vykonali v súlade s ustanovením § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka voľbu práva 

a podpisom tejto Zmluvy výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto 

Zmluvy sa riadi Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia tejto Zmluvy. 

 

9.4. Vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia predovšetkým ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike.  

 

9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy bude 

príslušným súdom alebo iným oprávneným orgánom vyhlásené za neplatné v celku alebo v 

časti, alebo za právne neúčinné, nebude to mať vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných 

ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné nahradiť takéto ustanovenie novým, 

platným a účinným ustanovením, ktorého predmet a obsah bude v čo najvyššej možnej miere 

zodpovedať predmetu a obsahu pôvodného ustanovenia obsiahnutého v tejto Zmluve. 

 

9.6. Táto Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 3 (tri) 

rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis.  
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9.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu plne porozumeli, táto bola 

spísaná na základe ich slobodnej vôle, že jej text je zrozumiteľným vyjadrením ich slobodne a 

vážne prejavenej vôle, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy. 

 

9.8. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú aj nasledovné prílohy: 

 

Príloha č. 1 - Technická špecifikácia Diela 

Príloha č. 2 - Preberací protokol (vzor) 

Príloha č. 3 - Podrobná cenová kalkulácia. 

 

 

 

Vo Zvolene dňa _______________ 

 

 

 

Objednávateľ: 

V _______________ dňa _______________ 

 

 

 

Zhotoviteľ: 

 

 

 

_____________________________________ 

K W D s.r.o. 

Ing. Rudolf Ronec 

konateľ 

 

 

 

____________________________________ 

[•]  

[•] 

[•] 
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Príloha č. 1 k Zmluve o dielo 

 

Technická špecifikácia Diela  
 
 

V zmysle Výzvy, Príloha č. 4 Opis predmetu zákazky 
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Príloha č. 2 k Zmluve o dielo 

 

Preberací protokol (vzor) 

 

Odovzdávajúci: 

Obchodné meno:   

Sídlo:    

IČO:    

Zastúpený:  

Zápis:  

 

a 

 

Preberajúci: 

Obchodné meno:   

Sídlo:    

IČO:    

Zastúpený:   

Zápis: 

 

1.  Podpisom tohto Preberacieho protokolu Odovzdávajúci potvrdzuje odovzdanie a Preberajúci 

potvrdzuje prevzatie plnenia ______________________ (špecifikácia plnenia).  

2.  Preberané plnenie spĺňa – nespĺňa požiadavky podľa záväznej špecifikácie plnenia a finančná 

operácia alebo jej časť je / nie je v súlade s:  

a) rozpočtom                                                                    

b) osobitnými predpismi 

c) zmluvami / objednávkami ______________________ 

d) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov 

e) vnútornými predpismi 

f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií*.     

 

 

 

 

Za Objednávateľa a Preberajúceho prevzal:            Za Zhotoviteľa a Odovzdávajúceho odovzdal:  

 

 

 

______________________    ______________________ 

      (Meno a priezvisko)        (Meno a priezvisko) 

 

 

 

 

 
_____________________ 

*nehodiace sa prečiarknite 
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Príloha č. 3 k Zmluve o dielo 

 

 

Podrobná cenová kalkulácia  

 

 

P.č. Položka M.j. 
Počet 

m.j. 

Cena Diela 

[€ bez DPH] 

1. 
Technicko-ekonomická štúdia v zmysle Článku 

III., bod 3.1. (i) 
Dielo 1  

2. 
Technický projekt v zmysle Článku III., bod 

3.1. (ii) 
Dielo 1  

3. 
Konštrukčná dokumentácia v zmysle Článku 

III., bod 3.1. (iii) 
Dielo 1  

Cena celkom € bez DPH:  

20% DPH:  

Cena celkom € s DPH:  

 

 

 

 

V ____________, dňa __.__.2022 

 

 

 

Za spoločnosť _____________: 

 

 

 

______________________________* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*    Podpis Zhotoviteľa, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je oprávnený konať v mene Zhotoviteľa 

v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za Zhotoviteľa koná navonok. V prípade 

skupiny podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny. 


