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Situácie a skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v 
týchto súťažných podkladoch, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 343/2015 Z. Z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v 
platnom znení ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania 
 
Ak je v súťažných podkladoch uvedené „osoba podľa § 8 ZVO“ alebo „verejný obstarávateľ“, má 
sa na mysli MATERASSO Slovakia, s r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.1 POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY 
 
Časť I. Všeobecné informácie 
 
1. Identifikácia osoby podľa § 8 zákona o VO/verejného obstarávateľa: 
 

Objednávateľ : MATERASSO Slovakia, s.r.o. 
Sídlo : Oravské Veselé 612, 029 62 Oravské Veselé 
IČO :  36405116 
Kontaktná osoba:  Lukáš Chomát 
Telefón:  +421 918705255 
Email:  granak@materasso.sk 
 
Kontaktná adresa pre VO:  PROEDUCA, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina 
Kontaktná osoba pre VO: Ing. Beáta Topoľská 
Telefón: 0903 373414 
E-mail:  vo@proeduca.eu 

 
2. Predmet zákazky 
Viacihlový prešívací stroj na textilné obaly na matracové jadrá 
 
2.1 Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia viacihlového prešívacieho stroja na textilné obaly 
na matracové jadrá vrátane zaškolenia obsluhy. 
 
2.2 Komplexnosť zákazky a rozdelenie zákazky na časti:  
Zákazka sa nedelí na časti, uchádzač predloží ponuku komplexne na celý predmet zákazky. 
 
2.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
42715000-1 
 
2.4 Stručný opis predmetu zákazky a opis obstarávania:  
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia viacihlového prešívacieho stroja na textilné obaly na 
matracové jadrá vrátane zaškolenia obsluhy. Ide o jeden logický celok. 
Zákl. špecifikácie: 

- umožňuje opracovávať /prešívať a rezať/ min. nasledovné materiály: tkané a netkané 
textílie, PES rúno, PUR pena, 

- vstupný materiál navinutý do roliek, výstupný produkt je možné navíjať do roliek, 
- obsahuje horný aj dolný odstrih prešívacích nití, 
- automatická elektronická kontrola pretrhnutia hornej aj dolnej nite, ktorá v prípade poruchy 

zastaví stroj, 
- možnosť zapojenia do siete strojov, 
- možnosť elektronickej tvorby vlastných programov prešívania, 
- grafické znázornenie vzorov k výberu, 
- možnosť zmeny dĺžky stehu v priebehu prešívania, 
- grafické znázornenie vzoru prešívania v priebehu programovania. 

 
2.5 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto 
súťažných podkladov. 
 
3. Zdroj finančných prostriedkov 
 
3.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ v rámci OP Výskum a inovácie, 
štátneho rozpočtu SR a vlastných prostriedkov osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní 
(ďalej aj “Osoba podľa § 8 ZVO alebo verejný obstarávateľ). Verejný obstarávateľ neposkytuje 
zálohové platby. Podmienky financovania a zmluvné podmienky sú obsiahnuté v kúpnej zmluve, 
ktorá tvorí prílohu B.3 týchto súťažných podkladov. 
 



4. Druh zákazky 
 
4.1 Výsledkom verejného obstarávania bude zadanie zákazky na dodanie tovarov – KÚPNA 
ZMLUVA uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka. 
 
4.2 Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok pre plnenie požadovaného predmetu 
zákazky tvoria časti B.1 Opis predmetu zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny a B.3 Obchodné 
podmienky týchto súťažných podkladov. 
 
5. Miesto, termín a spôsob plnenia 
 
5.1 Miestom plnenia predmetu zákazky je MATERASSO Slovakia, s.r.o., 029 62 Oravské Veselé, 
okres Námestovo.  
NUTS: SK031 
 
5.2 Lehota na dodanie: 3 kalendárne mesiace 
- bližšie uvedené v znení zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu B.3 týchto súťažných podkladov. V 
kúpnej zmluve je lehota na dodanie predmetu obstarávania je do 3 mesiacov od doručenia výzvy 
(objednávky) kupujúceho tak ako je uvedené v časti 2.II.7) výzvy a a na nainštalovanie a uvedenie 
do prevádzky je lehota najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jeho dodania kupujúcemu do 
miesta dodania. 
 
5.3 Predmet zákazky bude plnený spôsobom podľa obchodných podmienok uvedených v časti B.3 
Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov. 
 
6. Variantné riešenia 
6.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo 
predložené. 
 
7. Lehota viazanosti ponuky 
7.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je stanovená 
do 31.12.2017.  
V prípade potreby, vyplývajúcej najmä zo schvaľovacieho procesu podanej žiadosti o poskytnutie 
nenávratného fiannčného príspevku, z aplikácie revíznych postupov a iné, si verejný obstarávateľ 
vyhradzuje právo lehotu viazanosti ponúk primerane predĺžiť. 
 
 
Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie 
 
8. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami 
 
8.1 Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať v zmysle § 
187 ods.8 ZVO písomne prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., inej doručovateľskej spoločnosti, 
osobne, elektronicky (e-mailom) podľa § 20 ods. 1 ZVO alebo kombináciou uvedených spôsobov. 
 
8.2 Poskytovanie vysvetlení a ďalších informácií (ďalej len „informácie“) bude verejný obstarávateľ 
uverejňovať aj vo svojom profile a poskytne ich  adresne záujemcom, ktorí požiadali o súťažné 
podklady. 
 
9. Vysvetlenie 
 
9.1 Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch 
alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým 
záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 
predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. 
 



9.2 V prípade potreby vysvetliť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo v 
súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže ktorýkoľvek zo záujemcov 
požiadať o ich vysvetlenie u zodpovednej osoby na adrese: 
PROEDUCA, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina 
vo@proeduca.eu 
 
 
10. Obhliadka miesta plnenia 
10.1 Záujemca môže vopred požiadať o obhliadku miesta plnenia, aby získali všetky informácie, 
ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 
plnenia idú na ťarchu uchádzača. 
 
10.2 Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky, 
sa môžu vopred dohodnúť na termíne a čase na kontaktných údajoch spol. MATERASSO 
Slovakia, s.r.o. 
 
 
Časť III. Príprava ponuky 
 
11. Vyhotovenie ponuky 
 
11.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej listinnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 
obsahu, t.z. musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským zariadením výpočtovej 
techniky. Ponuku vyhotovenú v písomnej listinnej podobe uchádzač označí ako „originál“. 
 
11.2 Predložená ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 
ogánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v záväzkových 
vzťahoch. 
 
11.3 Doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo výzve na predkladanie ponúk a v 
týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne 
overené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak. 
 
11.4 Uchádzač vyhotoví okrem písomnej listinnej formy ponuky aj kópiu ponuky v elektronickej 
forme na CD/DVD nosiči, ktorú označí ako „kópia na CD/DVD nosiči“. 
 
11.5 Kópia ponuky predložená v elektronickej forme bude v zmysle § 64 zákona o verejnom 
obstarávaní uverejnená v profile. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať 
informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo za obchodné tajomstvo, je potrebné zo 
strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade, ak 
kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v 
súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Uchádzač nesie plnú zodpovednost' za obsah, ktorý bude v profile uverejnený. 
 
 
12. Obsah ponuky 
 
12.1 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa 
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritéria“ a osobitne oddelenú 
a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. 
 
 
12.2 Časť ponuky, ktorá je označená slovom „Ostatné“ musí obsahovať: 
12.2.1 identifikačné údaje uchádzača obsahujúce informácie: obchodný názov; adresa sídla 
uchádzača alebo miesto podnikania alebo obvyklý pobyt; meno, priezvisko štatutárneho zástupcu 
(štatutárnych zástupcov) uchádzača; IČO; DIČ; IČ DPH; bankové spojenie (názov, adresa a sídlo 
peňažného ústavu/banky); číslo bankového účtu; kontaktné telefónne číslo a e-mail. 



12.2.2 odporúčame uviesť obsah ponuky, v ktorom bude uvedený zoznam predložených dokladov 
a dokumentov (súpis dokumentov), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 
osobou oprávnenou konať v danej veci za člena skupiny, 
12.2.3 doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti, požadované vo výzve na 
predkladanie ponúk zverejnenej VVO 46/2017 zo dňa 6.3.2017, zn. 2805 - WYT, 
12.2.4 na vynechaných miestach doplnený a podpísaný návrh kúpnej zmluvy - bez vyplnenia 
návrhov na plnenie kritérií (cena) určených na hodnotenie ponúk – uchádzač ku zmluve v ponuke 
predloží prílohu č. 1, prílohu č. 2 bez cien.  
12.2.5 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami zadávania podlimitnej zákazky určenými 
verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch 
poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk a o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a 
informácií uvedených v ponuke. 
 
 
12.3 Časť ponuky, ktorá je označená slovom „Kritéria“ musí obsahovať: 
12.3.1 vyplnený B.5 Formulár - Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, na 
ktorom je uvedené obchodné meno uchádzača, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača, 
kontaktné údaje a návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa časti A.3 Kritériá na 
vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia a časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných 
podkladov. 
12.3.2 Za uchádzača podpísanú a na vynechaných miestach doplnenú zmluvu, aj o cenu, pričom 
nesmie inak zasiahnuť do jej znenia – uchádzač ku zmluve v ponuke predloží prílohu č. 1, prílohu 
č. 2 s cenami.  
 
12.3.3 CD/DVD obsahujúce kópiu ponuky na pamäťovom médiu podľa bodu 12.4 týchto 
súťažných podkladov, obsahujúcu časť ponuky „Ostatné“ a časť ponuky „Kritériá“.  
Uchádzač berie na vedomie, že kópia ponuky predložená v elektronickej forme bude v zmysle § 64 
zákona o verejnom obstarávaní uverejnená v profile. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD 
nosiči bude obsahovať informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo za obchodné 
tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s platnými 
právnymi predpismi. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje, 
uchádzač je povinný postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uchádzač nesie plnú zodpovednost' za obsah, 
ktorý bude v profile uverejnený. 
 
13. Zábezpeka 
 
13.1 Verejný obstarávateľ od uchádzačov zábezpeku nevyžaduje.  
 
14. Jazyk ponuky 
 
14.1 Ponuky, návrhy 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, návrhy, doklady a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 
štátneho jazyka. 
 
 
15. Mena a ceny uvádzané v ponuke 
 
15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách. 
15.2 Návrh ceny musí byť spracovaný v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 



15.3 Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky, t. z. 
sumár všetkých položiek, ktoré sú v prílohe k súťažným podkladom. 
15.4 Uchádzač ocení všetky položky, pre určenie ceny uvedie pre každú požadovanú položku a 
špecifikácie aj jednotkovú cenu. Jednotkové ceny budú uvedené v mene euro na dve desatinné 
miesta (bez toho, aby boli „skryté“ ďalšie desatinné miesta, ktoré by skresľovali konečný výsledok). 
Požaduje sa, aby všetky výpočty boli zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Položky, ktoré 
uchádzač neocení a neuvedie pre ne jednotkovú cenu, budú považované za už zahrnuté v iných 
cenách. 
15.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 
cenu uvedie v zložení: 

15.5.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
15.5.2 sadzba DPH a výška DPH, 
15.5.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

15.6 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 
15.7 Uchádzač je povinný vo výkaze výmer jasne vyznačiť použitie ekvivalentných materiálov či 
tovarov v ponuke s uvedením názvu ekvivalentného výrobku za názvom pôvodne 
požadovaného výrobku – materiálu alebo tovaru v predloženom rozpočte. Zároveň uchádzač 
uvedie opis použitých ekvivalentov predložením dokladov potvrdzujúcich porovnateľné parametre 
výrobkov. 
 
16. Náklady na ponuku 
 
16.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania. 
 
 
Časť IV. Predkladanie ponuky 
 
17. Označenie obalu ponuky 
 
17.1 Uchádzač vloží osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky „Kritéria“ a osobitne oddelenú a 
uzavretú časť ponuky „Ostatné“ do jedného spoločného nepriehľadného obalu. Časti ponuky 
„Ostatné“ a „Kritériá“ a tiež obal ponuky musia byť uzatvorené a označené požadovanými údajmi. 
 
17.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 
- názov a sídlo verejného obstarávateľa uvedené v týchto súťažných podkladoch, 
- obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača 
 
- označenie heslom súťaže: „MATERASSO III“ 
- označenie: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ!“ 
 
18. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 
 
18.1 Ponuky sa predkladajú doručením prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne 
na adrese: 
  

PROEDUCA, s.r.o. 
Kollárova 2641/15 

 010 01 Žilina 
 
Kontaktná osoba:  
 

  Ing. Beáta Topoľská 
    Telefón: +421 903373414 
    E-mail:  vo@proeduca.eu 



 
18.2 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk: do 4.4.2017 do 09:00 hod. 
V momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená na 
uvedenej adrese (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). 
 
18.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi 
neotvorená. 
 
18.4 Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom 
uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky. 
 
18.5 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ 
vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 
 
Časť V. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk 
 
19. Otváranie a preskúmanie časti ponúk „Ostatné“ 
19.1 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponúk a následne otvorí 
ponuky a časti ponúk, označené ako „Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako 
„Ostatné“ komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. 
 
19.2 Otváranie častí ponúk, označených ako "Ostatné" je neverejné. 
 
19.3 Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné“ vykoná komisia v termíne a čase 
uvedenom vo Výzve na predkladanie ponúk na adrese: PROEDUCA, s.r.o., Kollárova 2641/15, 
010 01 Žilina dňa 7.4.2017 o 11.30 hod. 
 
19.4 Po otvorení častí ponúk, označených ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa 
zákona o verejnom obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení týchto častí ponúk, podaní 
vysvetlenia, doplnení týchto častí ponúk, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení 
uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov. 
 
20. Otváranie častí ponúk „Kritériá“ 
 
20.1 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, 
ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli 
vylúčené. Medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako „Kritériá“, bude 
aspoň päť pracovných dní. 
 
20.2 Účasť na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ je umožnená všetkým uchádzačom, 
ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. 
 
20.3 Na otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“ môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym 
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou 
uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen 
štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba), sa preukáže na otváraní ponúk preukazom 
totožnosti a výpisom z obchodného registra alebo živnostenským listom. Poverený zástupca 
uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie. 
 
20.4 Komisia overí neporušenosť častí ponúk, označených ako „Kritériá“ a zverejní obchodné 
mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich 
návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených na vyhodnotenie ponúk. Ostatné 
údaje uvedené v častiach ponúk, označených ako „Kritériá“ sa nezverejňujú. Každú otvorenú časť 
ponuky, označenú ako „Kritériá“ komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, 
označenú ako „Ostatné“, predloženú tým istým uchádzačom. 
 



21. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
 
21.1 V procese vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačmi verejný obstarávateľ použije 
postupy uvedené v § 40 zákona o verejnom obstarávaní. Ak prichádza do úvahy, použije sa § 152 
ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
21.2 Verejný obstarávateľ bude posudzovať splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na 
predkladanie ponúk a a v súlade s týmito súťažnými podkladmi. 
 
22. Vyhodnocovanie ponúk 
 
22.1 V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ použije postupy uvedené v § 53 
zákona o verejnom obstarávaní. Na vyhodnotenie ponúk sa nepoužije elektronická aukcia. 
 
22.2 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia 
požiadaviek na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, 
ktoré poskytli uchádzači. 
 
22.3 Ponuky uchádzačov, ktoré nebudú vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na 
vyhodnocovanie ponúk uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a spôsobom určeným v časti  
 
23. Revízne postupy 
 
23.1 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli 
alebo mohli byť dotknuté postupom osoby podľa § 8 zákona o VO, môže uplatniť revízne postupy 
v súlade s ustanoveniami § 164 a § 170 (a nasl.) zákona o VO, kde sú uvedené postupy a okruhy 
dôvodov pre ich uplatnenie. 
 
Časť VI. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy 
 
23. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
 
23.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 55 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne 
písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia 
ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk 
a poradie uchádzačov v profile. 
 
23.2 Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuka sa prijíma. 
 
23.3 Neúspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho 
ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný 
obstarávateľ uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o 
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená 
námietka. 
 
24. Uzavretie zmluvy 
 
24.1 Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie zmluvy. Uchádzač predloží 
potrebný počet výtlačkov verejnému obstarávateľovi v lehote určenej verejným obstarávateľom. 
Úspešný uchádzač má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, resp. 
v prechodnom období do 31.7.2017 mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri 
konečných užívateľov výhod, bez toho nie je možné zmluvu uzatvoriť. 

24.2 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi 
najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, 
ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty 
podľa § 164 ods. 3 alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170.  



24.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu 
súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa 
uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 4 až 9, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.  

24.4 Úspešný uchádzač alebo uchádzači, ich subdodávatelia podľa § 56 ods. 16 a ich osoby podľa 
§ 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie 
zmluvy byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, resp v prechodnom období do 31.7 
2017 mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.  

24.5 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené 
povinnosti podľa § 56 ods. 10 alebo odseku 11, verejný obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu s 
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.  

24.6 Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť 
zmluvu neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na ich uzavretie tak, aby 
mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní 
alebo ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí, ich subdodávatelia 
podľa § 56 ods. 16 a ich osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 nesplnia povinnosť podľa § 56 ods. 
11, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí.  

24.7 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, ich subdodávatelia podľa § 
56 ods. 16 a ich osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3, sú povinní splniť povinnosť podľa odseku 
11 a poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby 
mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.  

24.8 Povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, resp. v prechodnom 
období do 31.7.2017 mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných 
užívateľov výhod sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume 
najmenej 50% z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača.  

24.9 Povinnosť podľa § 56 ods. 16 sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, 
ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania.  

24.10 Povinnosť byť zapísaný vv registri partnerov verejného sektora, resp. v prechodnom období 
do 31.7.2017 mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod 
sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.  

24.11 Uzatvorená zmluva nemôže byť v rozpore s týmito súťažnými podkladmi.  
 
24.12 Úspešný uchádzač (dodávateľ) má povinnosť posyktnúť objednávateľovi k podpisu zmluvy 
zoznam jeho subdodávateľov v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a do 5 
pracovných dní odo dňa akejkoľvek zmeny subdodávateľa nahlásil kupujúcemu údaje v rozsahu 
minmálne podľa ods. 3 v § 41 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 
Podmienky účasti požadované  pre toto verejné obstarávanie sú uvedené vo výzve na 
predkladanie ponúk zverejnenej VVO 46/2017 zo dňa 6.3.2017, 2805-WYT. 
 
Doplňujúce informácie k podmienkam účasti, ktoré pre pbmedzenie počtu znakov neboli 
uverejnené vo výzve na predkladanie ponúk, resp. sú pre jasný výklad znenia zopakované: 
 
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok 
účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument 
(ďalej len JED). Predvyplnený formulár je zverejnený spolu s týmito súťažnými podkladmi.   
Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu: 
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-
obstaravanie-553.html  
Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa uchádzačom 
odporúča postupovať v súlade s upozornením Úradu pre verejné obstarávanie Zmeny súvisiace so 
zoznamom hospodárskych subjektov, uverejneným na  
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-
uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html , ktorým ÚVO dáva 
hospodárskym subjektom do pozornosti úpravu podmienok pre zápis do zoznamu hospodárskych 
subjektov, vyplývajúcu zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý nadobudol 
účinnosť dňa 18. 4. 2016. Verejný obstarávateľ uvádza, že povoľuje obmedzenie uvedených 
informácií požadovaných k podmienkam účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až 
D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (α: Globálny 
údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované 
podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej 
spôsobilosti. 
 
Doklady a dokumenty sa predkladajú ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie.  
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 
jazyku v súlade s § 21 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 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, ktoré bude verejný 
obstarávateľ akceptovať. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 
štátneho jazyka. 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať podľa § 39 zákona jednotným európskym 
dokumentom, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému 
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným 
verejným obstarávateľom. 
 
Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce 
sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku, 
s odpoveďou áno alebo nie (α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.z. či hospodárske 
subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného 
postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti. 
 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich 
sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej 
časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. 
 
 
 
 
 
 
 



A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky v zmylse § 44 ods. 3 písm. c) zákona na základe 
kritérií na vyhodnotenie ponúk - najnižšej ceny v EUR bez DPH. 
 
1. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za 
predmet zákazky v Eur bez DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke 
predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v Eur bez DPH atď. 
2. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky, 
vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 15 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzačov v 
Eur, s uvedením ceny bez DPH a aj vrátane DPH. 
3. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných 
údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky 
podľa bodu 3 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzačov. 
4. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie 
predmetu zákazky podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v Eur, uvedených v 
jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol/požaduje za 
dodanie predmetu zákazky najnižšiu cenu. 
5. Uchádzač v ponuke predloží návrh na plnenie kritéria, t.j. podpísaný Formulár – Návrh na 
plnenie kritéria v časti B.4 týchto súťažných podkladov, s uvedením ceny podľa bodu 1 za celý 
predmet zákazky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Špecifikácia predmetu zákazky 

Opis predmetu zákazky – logický celok: Viacihlový prešívací stroj na textilné obaly na matracové jadrá 

 
Špecifikácie: 
 

• Umožňuje opracovávať /prešívať a rezať/ min. nasledovné materiály: tkané a netkané textílie, PES rúno, PUR 
pena, 

• Vstupný materiál navinutý do roliek, výstupný produkt je možné navíjať do roliek, 
• Obsahuje horný aj dolný odstrih prešívacích nití, 
• Automatická elektronická kontrola pretrhnutia hornej aj dolnej nite, ktorá v prípade poruchy zastaví stroj, 
• Možnosť zapojenia do siete strojov, 
• Možnosť elektronickej tvorby vlastných programov prešívania, 
• Grafické znázornenie vzorov k výberu, 
• Možnosť zmeny dĺžky stehu v priebehu prešívania, 
• Grafické znázornenie vzoru prešívania v priebehu programovania. 

 
 
Hlavné technické údaje zariadenia:  
 

Prešívací automat 

Maximálna rýchlosť prešívania Min. 1 500 stehov/min. 

Maximálna šírka prešívaného materiálu Min. 2500 mm 

Maximálna hrúbka prešívaného materiálu Min. 35 mm 

Maximálna dĺžka nití na prešívanie z dolnej aj 
hornej strany na špulkách Min. 20 000 m 

Počet prednastavených programov prešívania Min. 30  

Rýchlosť zmeny vzoru prešívania Max. 100 s 

 
Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčeniu zariadenia:  
 

Ďalšie požiadavky k 
dodaniu a sfunkčeniu 
zariadenia  

Doprava na miesto dodania 

Montáž  (osadenie) 

Zapojenie 

Nastavenie 

Zaškolenie 
  
 
Uchádzač sa musí vyjadriť k spôsobu naplnenia osobitne ku všetkým jednotlivým 
stanoveným parametrom zadaných osobou podľa § 8 ZVO. 
 
Uchádzač musí uviesť vo svojej ponuke minimálne všetky požadované parametre podľa 
špecifikácie technológie, alebo sa slovne vyjadrí k spôsobu naplnenia osobitne ku všetkým 
jednotlivým stanoveným parametrom zadaných žiadateľom. 
 
Uvedené parametre sú minimálne požadované, uchádzač môže naceniť technológie kvalitatívne 
vyššie, lepšie, úspornejšie, výkonnejšie a pod.  
 



Uchádzačom je umožnené pri položkách, kde by eventuálne mohol byť uvedený názov, výrobca, 
typové označenie a pod. ponúknuť a naceniť ekvivalentné zariadenia a materiláy Pri použití 
ekvivalentných druhov materiálov a/alebo výrobkov musia mať minimálne vlastnosti (parametre) 
zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v špecifikácii. 
 
 
B.2 SPÔSOB URČENIA CENY 
 
1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách. 
 
2. Návrh ceny musí byť spracovaný v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 
3. Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky, t.z. 
sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z ocenených položiek.   
 
4. Uchádzač ocení všetky položky, pre určenie ceny uvedie pre každú požadovanú položku a 
špecifikácie aj jednotkovú cenu. Jednotkové ceny budú uvedené v mene Eur na dve desatinné 
miesta (bez toho, aby boli „skryté“ ďalšie desatinné miesta, ktoré by skresľovali konečný výsledok). 
Požaduje sa, aby všetky výpočty boli zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Položky uvedené vo 
výkaze výmer, ktoré uchádzač neocení a neuvedie pre ne jednotkovú cenu, budú považované za 
už zahrnuté v iných cenách. 
 
5. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení: 
5.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
5.2 sadzba DPH a výška DPH, 
5.3 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 v ponuke. 
 
7. Uchádzač je povinný vo výkaze výmer jasne vyznačiť použitie ekvivalentných materiálov či 
tovarov v ponuke s uvedením názvu ekvivalentného výrobku za názvom pôvodne požadovaného 
výrobku – materiálu alebo tovaru v predloženom výkaze výmer. Zároveň uchádzač uvedie opis 
použitých ekvivalentov predložením dokladov potvrdzujúcich porovnateľné parametre výrobkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Text ustanovení návrhu zmluvy je pre uchádzača záväzný a nie je prípustné ho meniť, dopĺňať 
alebo akokoľvek upravovať. Návrh zmluvy môže byť doplnený len v súlade s podmienkami súťaže 
a zákonom o verejnom obstarávaní. 
 
 

Kúpna zmluva 

uzavretá v zmysle § 409 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení  

1. Zmluvné strany 

1.1 Kupujúci  :  MATERASSO Slovakia, s.r.o.  

Sídlo   : 612 Oravské Veselé 029 62 

Štatutárny orgán  : Lukáš Chomát, riaditeľ 

     Roman Chomát, riaditeľ 

IČO     : 36 405 116 

 DIČ   : 2020129969 

IČ DPH     :            SK 2020129969 

Bankové spojenie   :             Československá obchodná banka, a.s. 

Číslo účtu IBAN  : SK42 7500 0000 0040  0095 7708 

Registrácia   : Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka 13531/L                                                                           

 

 

1.2     Predávajúci  :  

Sídlo   :  

Štatutárny orgán  :    

IČO     :  

 DIČ   :  

IČ DPH     :  

Bankové spojenie   :  

Číslo účtu IBAN  :   

Registrácia  :  

 

 

2. Predmet kúpnej zmluvy 

 

2.1 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto 
tovaru a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tovar kúpnu cenu podľa tejto zmluvy. 

 

2.2 Tovarom pre účely tejto zmluvy je „...........................“, špecifikované v Špecifikácii predmetu zmluvy, ktorý 
je  prílohou č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „strojné vybavenie“). 

 

2.3 Dodanie tovaru zahŕňa dodanie tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, montáž, nastavenie, odskúšanie a 
uvedenie do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a ošetrovaním) dodaného 
strojného vybavenia, predloženie príslušnej technickej a sprievodnej dokumentácie a to: ES Vyhlásenie 
o zhode, návod na obsluhu, záručného listu, vypracovanie a predloženie Preberacieho protokolu, Inštalačného 
protokolu, Protokolu a zaškolení. 



 

2.4 Predávajúci prehlasuje, že je vlastníkom tovaru a je oprávnený s ním nakladať za účelom jeho predaja podľa 
tejto zmluvy. 

 

3. Dodacie podmienky 

 

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať strojné vybavenie kupujúcemu do 3 mesiacov od doručenia výzvy 
(objednávky) kupujúceho na dodanie strojného vybavenia. Konkrétny termín dodania oznámi predávajúci 
kupujúcemu najmenej tri pracovné dni vopred a to písomne na e-mail. Na nainštalovanie a uvedenie do 
prevádzky je lehota najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jeho dodania kupujúcemu do miesta dodania. 

 

3.2 Miestom dodania tovaru je pracovisko kupujúceho a to na adrese: 

 612 Oravské Veselé 029 62  (ďalej len „miesto dodania“). 

 
3.3 Predávajúci je povinný dodať a nainštalovať strojné vybavenie na miesto dodania tovaru na vlastné náklady. 
 
3.4 Dodanie strojného vybavenia do miesta dodania potvrdzuje kupujúci písomne, a to podpísaním preberacieho 

protokolu. V Preberacom protokole sa potvrdzuje druh, množstvo, vyhotovenie a kompletnosť dodaného 
tovaru podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.  

 
3.5 Kupujúci je povinný pri dodávke strojného vybavenia vykonať jeho fyzické prevzatie a bezodkladne reklamovať 

prípadnú nekompletnosť, alebo zjavnú vadu tovaru. 
 
3.6 Zistenie vád je kupujúci povinný oznámiť písomne formou Reklamačného protokolu. 
 
3.7 Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie strojného vybavenia, ak technické a úžitkové parametre dodaného 

tovaru nezodpovedajú špecifikácií tovaru uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Špecifikácia tovaru v prílohe č. 
1 tejto zmluvy musí byť zhodná s tovarom uvedeným v ponuke predloženej predávajúcim vo verejnom 
obstarávaní. 

 
3.8 O inštalácií a uvedení strojného vybavenia do prevádzky v mieste dodania spíšu zmluvné strany Inštalačný 

protokol pre dané miesto dodania. 
 
3.9 Zaškolenie zamestnancov kupujúceho o obsluhe strojného vybavenia je predávajúci povinný realizovať 

najneskôr pri uvedení tovaru do prevádzky v mieste dodania. O zaškolení spíšu zmluvné strany Protokol 
o zaškolení. 

 
3.10 Splnením dodávky sa rozumie dátum riadneho uvedenia strojného vybavenia do prevádzky predávajúcim 

v mieste dodania. 
 

4. Kúpna cena a platobné podmienky 
 

4.1 Kúpna cena tovaru je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, 
v znení neskorších predpisov, takto: 

 
    Celková cena bez DPH:  € 
    DPH 20 %.   € 
    Celková cena vrátane DPH: € 
 
 slovom:.................................................................................bez DPH 
  

4.2 Kúpna cena podľa tohto článku je cenou za nový kompletne funkčný tovar bez závad. V uvedenej kúpnej cene 
podľa bodu je zahrnuté: cena tovaru, clo, dopravné náklady, náklady na  inštaláciu a uvedenie do prevádzky, 
zaškolenie zamestnancov, príslušná technická a sprievodná dokumentácia, príslušný software, opravy, údržba 
a výmena prevádzkových náplní a komponentov spotrebného charakteru počas záručnej doby a všetky ostatné 
finančné náklady spojené s dodaním strojného vybavenia kupujúcemu. 

 
4.3 Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzkov spôsobom uvedeným 

v  tejto zmluve. 
 

4.4 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar podľa tohto článku na základe faktúry riadne vystavenej 
predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru po úplnom dodaní a uvedení 
do prevádzky podľa požiadaviek kupujúceho. Predávajúci je povinný predložiť Kupujúcemu faktúru v štyroch 
origináloch v listinnej forme. 

 



4.5 Splatnosť faktúr je do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to výlučne bezhotovostným 
prevodom na účet predávajúceho uvedený v tejto zmluve. 

 
4.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov a tejto zmluvy. Prílohou  faktúry 

vystavenej predávajúcim musí byť protokol vystavený v súlade s článkom 3 tejto. V prípade, že doručená 
faktúra nebude vystavená správne, je kupujúci oprávnený predmetnú faktúru vrátiť. Predávajúci je povinný 
vystaviť novú faktúru a doručiť ju kupujúcemu s uvedením novej lehoty jej splatnosti.  

 
5. Zodpovednosť za škodu a  za vady, záručná doba 

 
5.1 Predávajúci ručí za vlastnosti tovaru počas záručnej doby, ktorá bola predávajúcim stanovená na 12 mesiacov; 

táto záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania Inštalačného protokolu. Predávajúci  zodpovedá za to, že 
tovar je dodaný podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s ponukou vo verejnom obstarávaní podľa čl. II. bod 
2.2. a podľa platných právnych predpisov a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
 

5.2 Počas záručnej doby predávajúci zaväzuje: 
 

a. bezplatne odstrániť všetky vady dodaného tovaru; 
b. vykonať  bezplatne preventívne prehliadky prístrojov (vo výrobcom predpísanom rozsahu podľa 

servisného manuálu). 
 

5.3 Predávajúci sa zaväzuje v prípade, ak opravu alebo záručnú preventívnu servisnú prehliadku tovaru bude 
potrebné vykonať mimo miesta dodania tovaru zabezpečiť dopravu tovaru na miesto vykonania opravy alebo 
záručnej  preventívnej servisnej prehliadky na vlastné náklady.  Uvedené platí aj pre vrátenie tovaru späť na 
miesto dodania. 

 
5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vady tovaru počas záručnej doby, má kupujúci právo požadovať 

a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť  vady tovaru,  vrátane, nie však len, všetkých prác spojených 
s opravami tovaru, dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému prevádzkovaniu tovaru, poradenskej 
starostlivosti o inštalovaný tovar, dodávky funkčného príslušenstva k tovaru. 

 
5.5 Záruka na tovar podľa tohto článku platí za predpokladu, že kupujúci tovar používa a obsluhuje s príslušnou 

starostlivosťou podľa inštrukcií predávajúceho, obsiahnutých v priloženej dokumentácii. Predávajúci neručí za 
vady spôsobené nesprávnou manipuláciou a obsluhou zamestnancami kupujúceho. Záruka sa predlžuje o 
dobu, po ktorú predmet plnenia nemohol byť počas  záručnej doby riadne používaný z dôvodu poruchy, alebo 
závady na predmete plnenia. 

 
5.6 Kupujúci sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) tovaru uplatní bezodkladne po ich zistení. Ohlásenie 

vady tovaru za kupujúceho oznámi predávajúcemu oprávnená  osoba kupujúceho na tel. číslo: 
……………………,  faxom na číslo: ………………………., alebo na e-mail:……………………………….  

 
5.7 Predávajúci garantuje dodávku náhradných dielov  na tovar počas desiatich (10) rokov od ukončenia výroby  

posledného zhodného typu tovaru. 
 
5.8 Počas záručnej doby  sa servisný technik predávajúceho  dostaví na opravu tovaru do dvadsiatich štyroch (24)  

hodín od nahlásenia vady tovaru/poruchy. Nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika 
v mieste dodania, pričom na dni, ktoré nie sú pracovnými dňami sa nevzťahuje stanovený časový interval. 
Predávajúci zabezpečí opravu tovaru t.j. jeho plné sfunkčnenie najneskôr do štyroch (4) pracovných dní od 
nahlásenia vady/poruchy. Pri nedodržaní tohto časového intervalu je predávajúci povinný zabezpečiť iný  
zhodný náhradný tovar za nefunkčný tovar. 

 
5.9 Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia vady diela do doby odstránenia vady diela. 
 

6. Sankcie 
 
6.1 V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru podľa prílohy č. 1 má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu 

vo výške 0,05 % za každý deň omeškania s dodaním tovaru.  
 
6.2 V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vady tovaru podľa bodu 5.8. má kupujúci nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania s odstránením vady tovaru.  
 
6.3 V prípade omeškania s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený vyúčtovať a vtedy je kupujúci povinný zaplatiť 

úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Úroky 
z omeškania  sú splatné v lehote do 30  kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. 

 
6.4 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody. 
 

7. Odstúpenie od zmluvy 

 



7.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve, zakladá oprávnenie 
odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi 
ustanoveniami § 345 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. 

 

7.2 Ak omeškanie Predávajúceho alebo Kupujúceho  s plnením podľa tejto zmluvy znamená podstatné porušenie 
jeho zmluvnej povinnosti, je druhá strana oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak to oznámi strane v omeškaní bez 
zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela. 

7.3.  Zmluvné strany označujú porušenie Kúpnej zmluvy  za podstatné, ak: 
a. ak kupujúci v rozpore s touto zmluvou do 14 kalendárnych dní neprevezme predávajúcim ponúknuté 

a riadne inštalované strojné vybavenie alebo neurobí aspoň opatrenia nasvedčujúce ochote strojné 
vybavenie prevziať, 

b. ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúr za strojné vybavenie o viac ako 60 kalendárnych dní po 
dohodnutom termíne splatnosti týchto faktúr, 

c. ak je predávajúci v omeškaní s odovzdaním strojného vybavenia o viac ako 2 mesiace z dôvodu, ktorý 
nezavinil kupujúci, 

d. predávajúci nedodal strojné vybavenie v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa 
dohodnutých podmienok, 

e. predávajúci neodstráni vady strojného vybavenia podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, 
 

7.4.  Kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak: 
 

a. predávajúci vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude 
zahájené exekučné konanie a pod., 

b. predávajúci zmení parametre strojného vybavenia, ktorých použitie nebolo vopred odsúhlasené kupujúcim 
podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, 

c. predávajúci bez súhlasu kupujúceho postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu, 
d. predávajúci je v omeškaní s dodaním strojného vybavenia podľa tejto zmluvy o viac ako 30 dní, 
e. predávajúci vykoná zmenu pri plnení tejto zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho, 
f. vzniknú nepredvídané okolnosti na strane predávajúceho, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia tejto 

zmluvy a súčasne sa nejedná o okolnosti vylučujúce zodpovednosť predávajúceho, 
g. je preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít tejto zmluvy súvisiacich 

s činnosťou predávajúceho, 
h. predávajúci poskytne nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo neposkytne informácie požadované 

kupujúcim alebo neposkytne informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy, 
i. mu bola doručená správa z kontroly verejného obstarávania o neschválení procesu verejného 

obsatrávania. 
 

7.5.  Predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak: 
 

a. kupujúci vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, bude vyhlásené 
exekučné konanie, 

b. kupujúci neposkytne predávajúcemu spolupôsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani v dodatočne 
primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí predávajúcemu možnosť vykonať plnenie 
podľa tejto zmluvy, 

c. vzniknú nepredvídané okolnosti na strane kupujúceho, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia tejto 
zmluvy a súčasne sa nejedná o okolnosti vylučujúce zodpovednosť kupujúceho, 

d. je preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie aktivít tejto zmluvy súvisiacich 
s činnosťou kupujúceho. 

 
 
 

8. Platnosť zmluvy 
 

8.1 Táto zmluva je platná jej podpisom oboma Zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť dňom doručenia písomnej 
objednávky Predávajúcemu. 
 

8.2 Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť : 
 

a. dohodou zmluvných strán, 
b. odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve. Odstúpenie je účinné dňom 

doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.  
 

8.3 V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na tretí deň odo dňa jeho 
zaslania poštou doporučene na adresu sídla druhej zmluvnej strany, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty 
nepočíta. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

 



9. Spoločné ustanovenia 
 

9.1. Záväzok dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a 
službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na to oprávnenými 
osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. 
 

9.2. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne príjmu opatrenia na nápravu nedostatkov, 
zistených kontrolou/auditom/overovaním a to v lehote stanovenej Kupujúcim. 

 

9.3. Predávajúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly vnútorného auditu a vládneho 
auditu orgánov štátnej správy v zmysle zák. č. 502/2001 Z. z. 

 
 

10. Osobitné ustanovenia 
 
10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si oznamovať všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové 

plnenie tejto zmluvy. 
 

10.2. Zmluvné strany sa, v súlade s § 525 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších 
predpisov, dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu Predávajúcemu ako veriteľovi, 
Predávajúci nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho ako dlžníka. 
Písomný súhlas za Kupujúceho je oprávnený udeliť len jeho štatutárny orgán. 

 

10.3. Z dôvodu zákonných obmedzení na strane kupujúceho, dodatkom k zmluve nie je možné dohodnúť zmenu 
predmetu plnenia podľa druhu  tovaru, ktorý bol hodnotený verejným obstarávateľom v zmysle zákona č. 
343/2015 Z. z. . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov. 

 

10.4. Predávajúci sa zaväzuje, že: 
 

 
a. nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihliadnutím na okolnosti by  mohol zistiť pri plnení 

predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích osôb, počas trvania tohto zmluvného 
vzťahu, a ani po ukončení platnosti tejto Zmluvy; 

b. informácie a podklady  poskytnuté kupujúcim alebo tretími osobami pre plnenie predmetu tejto Zmluvy 
nepoužije na iný účel ako je plnenie  tejto Zmluvy. 
 

10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci nepostúpi práva a záväzky  z tejto zmluvy na tretie osoby bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho. Písomný súhlas za Kupujúceho je oprávnený vydať len 
jeho štatutárny orgán. 

 
10.6 Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu, ak pri plnení predemtu kúpy využije subdodávateľov a každú 

zmenu subdodávateľa do 7 dní odo dňa zmeny a predávajúci sa zaväzuje postupovať podĺa § 41 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zenení a v súlade 
so súťažnými podkladmi k zákazke. 

 
11.Záverečné ustanovenia 

 
11.1. Zmluvu možno meniť iba písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

Dodatok k tejto zmluve je možné uzatvoriť výhradne písomnou formou po odsúhlasení obidvoma zmluvnými 
stranami a v súlade s § 10 a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení a súhlasom poskytovateľa nenávratného finančného príspevku v prípade potreby. 

 
11.2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej 
republiky. 

11.3. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Predávajúci a štyri 
vyhotovenia Kupujúci. 

 
11.4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 
 

 
Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zmluvy 
Príloha č.2: Rozpočet (návrh na plnenie kritéria z verejného obstarávania) 

 
11.5. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce  z tejto Zmluvy budú prednostne riešiť formou 

dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je ktorákoľvek 



zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie príslušný súd Slovenskej republiky. Rozhodným právom je 
právo Slovenskej republiky a právny vzťah sa bude vzťahovať k právnym predpisom Slovenskej republiky. 

 
11.6. Ak sa  akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi 

Slovenskej republiky alebo ES, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa a takomto prípade 
zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným 
ustanovením tak, aby  bol zachovaný účel tejto zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy. 

 
11.7. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej vôle, túto zmluvu 

neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že obsahu zmluve porozumeli 
v celom rozsahu. 

 
 

V ........  dňa ..........      V ........  dňa .......... 
 
 
 
 
 
 

Za Predávajúceho:   Za Kupujúceho: 
 

 

 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.4 FORMULÁR – Návrh na plnenie kritéria  - Cenová ponuka/ROZPOČET 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA – CENOVÁ PONUKA 
 

 
Osoba podľa § 8: MATERASSO Slovakia, s.r.o. 
 Oravské Veselé 612, 029 62 

 
Uchádzač - názov: ……… 
Sídlo uchádzača: ……… 
IČO: ……… 
Štatutárny zástupca: ……… 
Kontaktné údaje (tel., e-mail): ……… 
 
 
 
 
 

Viacihlový prešívací stroj na textilné obaly na matracové jadrá – „VÝROBCA“ a  „TYPOVÉ OZNAČENIE“ 

 
  

Hodnota 
parametra 

navrhovanej 
technológie 

Jednotka Cena v EUR 
bez DPH 

Prešívací 
automat 

Maximálna rýchlosť prešívania Doplniť m/min 

Doplniť 

Maximálna šírka prešívaného materiálu Doplniť mm 

Maximálna hrúbka prešívaného materiálu Doplniť mm 

Maximálna dĺžka nití na prešívanie z dolnej aj 
hornej strany na špulkách Doplniť m 

Počet prednastavených programov prešívania Doplniť  

Rýchlosť zmeny vzoru prešívania Doplniť s 

Ďaľšie súčasti 
hodnoty 
obstarávaného 
zariadenia 

Doprava na miesto dodania   doplniť 

Montáž  (osadenie)   doplniť 

Zapojenie   doplniť 

Nastavenie   doplniť 

Zaškolenie   doplniť 

Suma spolu bez DPH doplniť 

 
 
 
 
 
V.......................dňa..........................          ........................................................    
       podpis štatutárneho zástupcu, pečiatka 
 
 



 
PRÍLOHA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV – nezáväzný vzor 
 
 
 
Príloha č. 1 - Vyhlásenie uchádzača  
 
 
Názov alebo obchodné meno uchádzača:  
   
Adresa alebo sídlo uchádzača:    
 
IČO:   

 
Vyhlásenie uchádzača 

 
Ja dolupodpísaný uchádzač/ako štatutárny orgán uchádzača* čestne vyhlasujem, že  
 

• súhlasím bez výhrady a obmedzenia s podmienkami určenými verejným obstarávateľom a 
akceptujem v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené v súťažných 
podkladoch v časti (D) Obchodné podmienky, ktoré sú záväzným právnym dokumentom 
pre poskytnutie zákazky,  

 
• rozumel som a súhlasím so všetkými podmienkami predmetnej zákazky,  

 
• vyhlasujem, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

 
 
Vypracoval: ..........................................................  
 
 
 
V.......................dňa..........................          ........................................................    
       podpis štatutárneho zástupcu, pečiatka 
 


