
Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 pre postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“)  

 
 

1. Predmet zákazky: Softvérové vybavenie 
 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
  

Názov :    TOMARK, s.r.o. 
Sídlo :      Strojnícka 5, 080 01 Prešov 
Štatutárny zástupca :   Ing. Daniel Tomko 
IČO :     31712428 
Typ verejného obstarávateľa: §8 
Kontaktná osoba :   Zuzana Káčerová 
E-mail :    obstaravatel@proeduca.eu 
      
 

3. Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru 
4. Slovník spoločného obstarávania (CPV):   

48000000-8   Softvérové balíky a informačné služby 
 

 
5. Opis a rozsah zákazky  

Predmetom zákazky je dodávka 5 ks softvérových licencií – licencia pre terminál  
automatizovaného riadenia výrobného procesu v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je 
uvedená v Prílohe č.1 tejto výzvy a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. 
Súčasťou zákazky sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom 
zákazky (v súlade s Prílohou č.1 a Prílohou č 3 tejto výzvy).  

 
Rozdelenie predmetu zákazky verejný obstarávateľ nepovoľuje, uchádzač predloží 
ponuku na celý predmet zákazky. 
 
Variantné riešenie predmetu zákazky verejný obstarávateľ nepovoľuje. 

 
6. Predpokladaný termín plnenia:  11/2018 – 01/2019, doba plnenia 30 kalendárnych 

dní - bližšia špecifikácia v Prílohe č.3 tejto výzvy. 
 

7. Typ zmluvy:  Zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služieb v súlade s Obchodným 
zákonníkom 
 

8. Vypracovanie cenovej ponuky: 
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej 
ponuky, príloha č.1 - Špecifikácia predmetu zákazky, príloha č. 2 -  Návrh na plnenie 
kritéria, príloha č.3 Návrh dodávateľsko – odberateľskej zmluvy (Zmluva o dodaní 
tovaru a poskytnutí služieb).  
 
Uchádzač predloží cenovú ponuku, ktorá bude spĺňať všetky špecifikácie predmetu 
zákazky v zmysle prílohy č.1 Špecifikácia predmetu zákazky. 
 
Predložením svojej ponuky uchádzač akceptuje podmienky spolupráce, ktoré si určil 
vyhlasovateľ v rámci tejto výzvy a jej príloh. 

 
 



Cenová ponuka musí minimálne obsahovať: 
- informáciu o splnení špecifikácie predmetu zákazky pri všetkých 

požadovaných parametroch ponúkaného zariadenia,  
- značku výrobcu a typové označenie,  
- vyplnenú tabuľku v prílohe č.2 – návrh na plnenie kritérií, 
- informáciu/doklad v zmysle bodu 11 tejto výzvy. 
 
V prípade, že ponuka bude obsahovať katalógy alebo prospekty, prosím písomne 
potvrďte ich aktuálnosť, ak to na nich nie je uvedené. 
 

9. Spôsob určenia ceny v ponuke:  
Cenová ponuka musí byť zostavená v zmysle prílohy č.2 – návrh na plnenie kritérií: 
- Jednotková cena v EUR bez DPH 
- Celková cena v EUR bez DPH  
- DPH 20% v EUR   
- Celková cena v EUR s DPH  
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v EUR ako cenu bez DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v EUR ako cenu 
celkom s DPH a na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie 
som platcom DPH“ v rámci cenovej ponuky. 
  
Navrhovaná zmluvna cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. 
Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek zmeny sa 
môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. 
 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. 

 
10. Komunikácia 

Dorozumievanie medzi uchádzačmi a verejným obstarávateľom sa bude 
uskutočňovať písomne, elektronicky, doručením poštovou prepravou, kuriérom, 
osobne alebo ich kombináciou. Kontaktná osoba: uvedená v bode 2. tejto výzvy. 

 
11. Podmienky účasti uchádzačov: 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 
32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky.  
Uchádzač môže predložiť v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky (napr. kópia výpisu z Obchodného registra alebo 
elektronický výpis z Obchodného registra alebo ekvivalent) alebo poskytne  
informáciu o zapísaní do príslušného registra a túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.  
 
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto 
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné 
obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania 
ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  
 
 



Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti  
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené 
v súlade s platnou legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet 
zákazky, ktorý sa obstaráva. 

 
12. Predpokladaná hodnota zákazky: 14 750,00 EUR bez DPH 

 
13. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2018 

 
14. Lehota a podmienky predloženia cenovej  ponuky: 

Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 08.10.2018 do 18:00 hod.  
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR. 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 preklad 
do štátneho jazyka.  
 
1. V prípade doručenia osobne alebo poštou v listinnej podobe musí byť ponuka 

vložená do samostatného nepriehľadného obalu (obálky) uzatvoreného príp. 
zabezpečeného proti nežiadúcemu otvoreniu  a v stanovenej lehote doručená 
verejnému obstarávateľovi na adresu: PROEDUCA, s.r.o., Kollárova 2641/15, 
010 01 Žilina. Obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – 
neotvárať!“, heslom obstarávania „Softvérové vybavenie“, ako aj obchodným 
menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača. 
 

2. V prípade doručenia elektronickou poštou na adresu 
obstaravatel@proeduca.eu uveďte do predmetu správy „Obstarávanie – 
neotvárať – Softvérové vybavenie“. 

 
Po uplynutí lehoty na podávanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. 
Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na 
predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava 
zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po 
uplynutí lehoty na podávanie ponúk. 

 
15. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk je najnižšia cena spolu v EUR 
bez DPH za celý predmet zákazky. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto 
skutočnosť v ponuke. V takom prípade bude u neplatcu DPH kritériom cena 
stanovená ako cena v EUR celkom. 

 
16. Podmienky financovania predmetu zákazky a podmienky spolupráce 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR 
v rámci Operačného programu Výskum a inovácie a vlastných zdrojov verejného 
obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje. 
 
Podmienky financovania a platobné podmienky a ďalšie podmienky spolupráce sú 
upravené v Zmluve o dodaní tovaru a poskytnutí služieb, ktorá je uchádzačom 
poskytnutá ako príloha k tejto výzve. 
 



Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky 
znáša uchádzač. 

 
V súvislosti s platnosťou a účinnosťou zákona č. 315/2006 Zákona o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (s dopadom 
na zákon o verejnom obstarávaní) uvádzame, že spoločnosť TOMARK, s.r.o. nesmie 
uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa 
do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa 
osobitného predpisu majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

 
 
V Prešove, dňa 04.09.2018 
 
 
Prílohy výzvy: 
 
Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zákazky 
Príloha č.2: Rozpočet/Návrh na plnenie kritéria 
Príloha č.3: Návrh dodávateľsko – odberateľskej zmluvy (Zmluva o dodaní tovaru 
a poskytnutí služieb) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1:                            ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

Názov zákazky:    Softvérové vybavenie 

Opis predmetu zákazky – logický celok:  

Predmetom zákazky bude dodávka 5 ks softvérových licencií – licencia pre terminál  
automatizovaného riadenia výrobného procesu. 
 
Popis technického riešenia – východiskovej situácie: 
1. Opis výrobného procesu -  výroba sa skladá z pracovísk (laserové pracoviská, ohýbačky, 
zváracie boxy), na pracovisku môže byť evidovaných viac pracovníkov alebo operátorov 
(minimálne jeden) 
Licencie musia byt kompatibilne a priamo napojiteľné na riešenie CART existujúcom 
a zavedenom v spoločnosti Tomark s.r.o. 
 
2. Očakávané výstup 

• Automatizácia výrobných procesov pri integrácii s informačným systémom, ľudskej 
obsluhy a výrobných zariadení 

• Zvýšenie produktivity pracovísk 
• Vizuálne plánovanie kapacít výrobných zariadení 
• Integrácia vytvárania výrobnej dokumentácie priamo so systémom na riadenie 

výroby 
• Zvýšenie kvality pri zvýšenej variabilite výrobkov 
• Zabezpečenie dohľadateľnosti podmienok počas výroby 
• Zvýšenie bezpečnosti práce na pracovisku 
• Zvýšenie bezpečnosti firemných dát pred únikom 
• Vizualizácia stavu výroby a priebehu spracovania zákazky počas celého procesu 

výroby 
 
Špecifikácie – požiadavky na softvérové licencie: 

• Riešenie musí umožňovať flexibilnú zmenu procesov v BPM modelery 
• Licencia musí obsahovať pripojenie na HMI bez potreby údržby alebo správy 

operačného systému 
• Všetky komponenty musia v prípade potreby do budúcnosti umožňovať̌ riešenie 

automatickej redundancie s dostupnosťou do 5 min. 
• Riešenie musí byť postavené na vytvorení jednotnej oddelenej infraštruktúry (výroba 

od office) so zabezpečením požadovanej bezpečnosti 
• Licencie musia obsahovať zabezpečenie firemných dát pred únikom 

 
Špecifikácie – minimálne parametre na softvérové licencie: 
01 Import pracovných príkazov zo systému IFS 
Pre chod systému je vyžadovaný import pracovných príkazov z ERP IFS. 
02 Distribúcia pracovných príkazov na pracoviská 
Kompatibilita s riešením Tomark, rovnaký vizuál 
03 Možnosť zmeny poradia pracovných príkazov na pracovisku – podmienená autorizácia 
Systém umožní zmenu preddefinovaného poradia pracovných príkazov na pracovisku po 
overení identity oprávnenej osoby. Táto operácia je prístupná priamo na pracovisku. 
04 Spustenie výroby pracovného príkazu 



Systém umožní zaevidovanie spustenia výroby pracovného príkazu na pracovisku. Operátor 
len potvrdí spustenie nového pracovného príkazu a systém spustí a zaeviduje pracovný 
príkaz, ktorý je v poradí. Záznam musí obsahovať dátum a čas spustenia, zoznam 
prihlásených pracovníkov. 
05 Kontrola vstupného materiálu 
Kontrola dostupnosti vstupujúceho materialu. 
06 Export použitého materiálu na IFS 
Po vykonaní úspešnej kontroly vstupného materiálu je požadované odpisovanie použitého 
materiálu zo skladu IFS, čiže export do IFS. 
07 Zaevidovanie ukončenia výroby časti pracovného príkazu 
Systém umožní zadanie vyrobeného počtu kusov na rozpracovanom pracovnom príkaze na 
pracovisku. Súčasťou tohto záznamu musí byť zoznam pracovníkov prihlásených na 
pracovisku, dátum a čas vytvorenia záznamu, naskenovaný čiarový kód hotového výrobku. 
08 Kontrola počtu vyrobených kusov 
Systém vykoná po zaevidovaní ukončenia výroby časti pracovného príkazu kontrolu, či už 
bol naplnený potrebný počet výrobkov pre daný pracovný príkaz. Výsledok kontroly je 
prezentovaný obsluhe. 
Ak je naplnený potrebný počet výrobkov, pracovný príkaz je ukončený. Upozornenie na 
prekročenie výrobného stavu. 
09 Zobrazenie výkresu vyrábaného výrobku 
Systém umožní zobrazenie výkresu k aktuálne vyrábanému výrobku / pracovnému príkazu. 
Predpokladá sa dokumentácia v PDF. Táto funkcia je dostupná obsluhe na pracovisku. 
10 Zber počtu kusov zo strojov –  
Systém umožní počítanie vyrobených kusov na základe signálu z príslušného stroja. 
11 Kiosk - jeden terminál pre viacero pracovísk 
Jedna licencia bude využívaná pre viacero pracovísk. To znamená, že každý terminál musí 
umožniť voľbu pracoviska, s ktorým chce pracovník pracovať. Táto voľba musí byť 
podmienená overením identity pracovníka. 
12 Prihlásenie a odhlásenie pracovníka na pracovisko 
Systém umožní prihlásenie a odhlásenie pracovníka na pracovisku. Po prihlásení alebo 
odhlásení je zaevidovaný jeho dátum a čas prihlásenia / odhlásenia, a pracovisko, na 
ktorom prihlásenie / odhlásenie prebehlo. 
Prihlásenie bude možné vykonať buď ručným zadaním kódu alebo prostredníctvom RFID. 
13 Identifikácia pracovníka na pracovisku 
Systém bude vyžadovať identifikáciu pracovníka na pracovisko, ak ten chce na pracovisku 
vykonávať operácie. Táto identifikácia slúži len na povolenie vykonávať operácie na kiosku, 
nie je to prihlásenie na pracovisko. 
14 Prihlásenie a odhlásenie iných používateľov 
Systém umožní oprávnenému používateľovi odhlásiť alebo prihlásiť iných používateľom na 
pracovisko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.2: Rozpočet/Návrh na plnenie kritéria 

 
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA  

Cena za dodanie predmetu zákazky 
 
 
Uchádzač - názov: doplniť 
Sídlo uchádzača: doplniť 
IČO: doplniť 
Štatutárny zástupca: doplniť 
Kontaktné údaje (tel., e-mail): doplniť 
 
Uchádzač uvedie vo svojej ponuke: 

1) informáciu o naplnení osobitne ku všetkým jednotlivým stanoveným parametrom a 
špecifikáciám zadaných žiadateľom pre účely prieskumu trhu podľa prílohy č.1 tejto výzvy,  

2) značku výrobcu a typové označenie, 
3) cenu v EUR bez DPH za danú časť (v zmysle tabuľky).  

 
 

Softvérové vybavenie „Výrobca“ , „Typové označenie“ 

Popis Množstvo Jednotková cena 
v EUR bez DPH 

Celková cena v 
EUR bez DPH 

DPH 20% 
v EUR  

Celková cena v 
EUR s DPH 

Softvérové licencie 5 ks      
 
 
 
 
V.......................dňa..........................          ........................................................  
             podpis, pečiatka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.3: Návrh dodávateľsko – odberateľskej zmluvy 

ZMLUVA O DODANÍ TOVARU  A POSKYTNUTÍ SLUŽIEB  

uzavretá podľa § 409 a § 269 v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka 

(zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)  

1. Zmluvné strany 

1.1 Kupujúci    :  TOMARK, s.r.o.  

Sídlo     : Strojnícka 5, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán    : Ing. Daniel Tomko 

IČO       : 31 712 428 

 DIČ     : 2020520546 

IČ DPH       :            SK2020520546                   

Bankové spojenie     :             CITIBANK Slovakia, a.s. 

Číslo účtu IBAN    : EUR 2103430109/8130 

Tel./fax, email:    : 051/7480561, tomark@tomark.sk 

 Registrácia    : zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu        

                                                                                       Prešov, oddiel Sro, vložka 2482/P 

 

1.2     Predávajúci    :  

Sídlo     :  

Štatutárny orgán    :  

IČO       :  

 DIČ     :  

IČ DPH       :              

Bankové spojenie     :              

Číslo účtu IBAN    :  

Tel./fax, email    :  

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 Softvérové vybavenie, špecifikované v Špecifikácií predmetu 
zákazky, ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy. 

2.3 Dodanie tovaru zahŕňa dodanie tovaru do miesta plnenia, predloženie príslušnej technickej 
a sprievodnej dokumentácie v rozsahu obvyklom u výrobcu v slovenskom alebo českom jazyku a to 
napr: návod na obsluhu - manuál, záručný list, vypracovanie a predloženie Preberacieho 
protokolu/Dodacieho listu a poskytnutie technickej podpory. 

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 Lehota na plnenie predmetu zmluvy je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy kupujúceho 
predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje dodať (dopraviť) softvérové vybavenie kupujúcemu do 30 
kalendárnych dní od doručenia výzvy kupujúceho na dodanie. Konkrétny termín dodania oznámi 
predávajúci kupujúcemu najmenej tri pracovné dni vopred a to písomne na e-mail adresu: 
tomark@tomark.sk alebo telefonicky na tel. č. 051/7480561.  



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

 Strojnícka 5, 080 01 Prešov (ďalej len „miesto dodania“). 
 
3.4 Dodanie vybavenia do miesta dodania potvrdzuje kupujúci písomne a to podpísaním preberacieho 

protokolu/ dodacieho listu. V Preberacom protokole/dodacom liste sa potvrdzuje druh, množstvo, 
vyhotovenie a kompletnosť dodaného tovaru podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. Osobou oprávnenou na 
prevzatie tovaru za kupujúceho (oprávnený na podpísanie preberacieho protokolu) je Ing. Daniel 
Tomko, tel. č. 051/7480561 

 
3.5 Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie 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. 

 
3.6 Preberací protokol bude obsahovať aj zoznam chýb, ktoré boli zistené v čase odovzdania, ale ktoré 

nebránia odovzdaniu plnenia. Tieto chyby sa zhotoviteľ zaväzuje v čase do 7 kalendárnych dní 
odstrániť. Po odstránení chýb bude spísaný nový preberací protokol s uvedením prevzatia bez výhrad. 
V opačnom prípade má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa náhradu v zmysle článku 6. 

 
3.7 Kupujúci je povinný pri zistení chýb alebo nekompletnosti tovaru zistenej až následne po fyzickom 

prevzatí tovaru bezodkladne reklamovať prípadnú nekompletnosť alebo zjavnú vadu tovaru. Zistenie 
vád je kupujúci povinný oznámiť písomne formou Reklamačného protokolu v nadväznosti na bod 5.6. 
tejto zmluvy. 

 
3.8 Splnením dodávky (plneniu) sa rozumie dátum riadneho dodania predmetu zákazky predávajúcim 

v mieste dodania a akceptovaním preberacieho protokolu/dodacieho listu kupujúcim bez výhrad. 
 
 

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 4.1 je zahrnuté: cena tovaru, dopravné náklady, príslušná technická 
a sprievodná dokumentácia v rozsahu obvyklom u výrobcu v slovenskom alebo českom jazyku, 
príslušný softvér, opravy a technická podpora počas záručnej doby a všetky ostatné finančné náklady 
spojené s dodaním 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 konečnej faktúry riadne 
vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Po úplnom dodaní podľa požiadaviek kupujúceho 
predávajúci vystaví konečnú faktúru. Predávajúci je povinný predložiť Kupujúcemu faktúru v troch 
origináloch v listinnej forme a taktiež v elektronickej forme na adresu tomark@tomark.sk  

 
4.5 Splatnosť faktúr je do 30 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 preberací protokol/dodací list. 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 24 
mesiacov; táto záručná doba začína plynúť odo dňa dodania predmetu zmluvy. 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 Predávajúci zároveň počas záručnej doby, ktorá bola predávajúcim stanovená na 24 mesiacov 
bezplatne poskytne kupujúcemu technickú podporu – telefonickú alebo emailovú podporu (čas odozvy 2 
pracovné dni), údržbu  a podporu softvéru, prípadne aktualizáciu produktu (nové verzie programu, ktoré 
vzniknú na základe legislatívnych zmien vydaných v Zbierke zákonov SR alebo opráv chybných častí 
programu). 

 
5.3 Počas záručnej doby predávajúci zaväzuje bezplatne odstrániť všetky vady dodaného tovaru, kupujúci 

má právo požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť vady tovaru, vrátane, nie však len, 
všetkých prác spojených s opravami tovaru, poradenskej starostlivosti o inštalovaný tovar a dodávky 
funkčného príslušenstva k tovaru.  

 
5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak opravu alebo prehliadku tovaru bude potrebné vykonať 

mimo miesta dodania tovaru zabezpečiť dopravu tovaru na miesto vykonania opravy na vlastné 
náklady. Uvedené platí aj pre vrátenie tovaru späť na miesto dodania. 

 
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 v prípadoch, keď sa zistí, že chyba bola spôsobená neodbornou obsluhou 
objednávateľa alebo tretej osoby na strane objednávateľa, alebo neodborným zásahom do software zo 
strany objednávateľa alebo tretej osoby na strane objednávateľa.. 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 sa zaväzuje, že reklamácie a vady (poruchy) tovaru bude riešiť bezodkladne od nahlásenia 

vady tovaru/poruchy do 48 hodín, pričom na dni, ktoré nie sú pracovnými dňami sa nevzťahuje 
stanovený časový interval. Predávajúci zabezpečí opravu tovaru t.j. jeho plné sfunkčnenie najneskôr do 
7 kalendárnych dní od nahlásenia vady/poruchy. Pri nedodržaní tohto časového intervalu je predávajúci 
povinný k uplynutiu lehoty zabezpečiť iný zhodný náhradný tovar za nefunkčný tovar. 

 
5.8 Vady predmetu plnenia reklamované objednávateľom v záručnej dobe budú odstránené bezplatne. 

V prípade, že sa počas záručnej doby zistia chyby softvéru, prípadne chýbajúca funkcionalita, 
Objednávateľ na riadne zadokumentované chyby alebo chýbajúce funkčnosti uplatní reklamáciu 
elektronickou poštou alebo v písomnej forme bezodkladne po ich zistení. Pritom uvedie deň vzniku a 
opis okolností vzniku vady, ako aj spôsob, ako sa vada prejavuje. Zhotoviteľ začne práce na 
odstránenie vady do 2 pracovných dní po doručení oznámenia Zhotoviteľovi. Ak sa jedná o vadu, ktorá 
ovplyvňuje kritickú funkcionalitu softvéru, zhotoviteľ ju musí odstrániť do 48 hodín po doručení 
oznámenia zhotoviteľovi.  

 
 

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

pokutu vo výške 0,01% zo zazmluvnenej sumy celkom za každý deň omeškania s dodaním tovaru, 
splatnú v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.  

 
6.2 V prípade nesplnenia lehoty predávajúceho s odstránením chýb pri dodaní tovaru podľa prílohy č. 1 

v nadväznosti na článok 3 bod 5, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,01% zo 
zazmluvnenej sumy celkom za každý deň počnúc dňom nasledujúcim po odovzdaní predmetu zmluvy, 
splatnú v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu.   

 
6.3 V prípade omeškania s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený vyúčtovať a vtedy je kupujúci povinný 

zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,01% 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 V prípade, že predávajúci zmení, prípadne nedodrží parametre vybavenia podľa prílohy č.1 tejto zmluvy, 

ktoré boli zároveň deklarované vo verejnom obstarávaní, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške prislúchajúceho NFP v zmysle Zmluvy o NFP. 



 
6.5 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 zmluvy za podstatné, ak: 
a. ak kupujúci v rozpore s touto zmluvou do 14 kalendárnych dní neprevezme predávajúcim 

ponúknuté zariadenie alebo neurobí aspoň opatrenia nasvedčujúce ochote zariadenia prevziať, 
b. ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúr za vybavenie o viac ako 30 kalendárnych dní po 

dohodnutom termíne splatnosti týchto faktúr, 
c. ak je predávajúci v omeškaní s odovzdaním vybavenia o viac ako 30 kalednárných dní z dôvodu, 

ktorý nezavinil kupujúci,  
d. predávajúci nedodal vybavenie v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa 

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

 
7.4.  Kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak 

a. predávajúci zmení parametre vybavenia, ktorých použitie bolo deklarované vo verejnom 
obstarávaní a v prílohe č.1 tejto Zmluvy; 

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

c. predávajúci bez súhlasu kupujúceho postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu; 
d. predávajúci je v omeškaní s dodaním vybavenia podľa tejto zmluvy; 
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. 
 

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/objednávateľa; 

 
 

8. Platnosť zmluvy 
 
8.1 Táto zmluva je platná a účinná jej podpisom oboma Zmluvnými stranami. 

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. 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., 

c. odstúpením od zmluvy (ak nedošlo k plneniu na základe tejto zmluvy v zmysle bodu 3.8.) z dôvodu 
neschválenia postupu zadávania zákazky sprostredkovateľským orgánom – Slovenskou inovačnou 
a energetickou agentúrou a nepripustenie výdavkov vzniknutých na základe tejto zmluvy do 
financovania bez akýchkoľvek sankcií. 



 

9. Spoločné ustanovenia 
 

9.1. Záväzok dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
stavebnými 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; 

c. Predávajúci sa zaväzuje, že všetky informácie získané od Objednávateľa bude považovať za 
dôverné v zmysle a vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov pre prípad 
zneužitia. Po vykonaní predmetu Zmluvy alebo pri zániku záväzku plniť predmet zmluvy je 
Predávajúci povinný do 14 dní odo dňa splnenia predmetu zmluvy alebo zániku plniť 
predmet zmluvy vrátiť Objednávateľovi, preukázateľne znehodnotiť, prípadne inak 
zneprístupniť všetky nespracované podklady, originály a kópie dodaných podkladov, ktoré 
od neho v súvislosti s plnením prevzal alebo iným spôsobom získal. 

 
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. 

 
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 § 18 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. Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 3 tejto zmluvy, 
predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu skutočnosť, že dôjde k zmene subdodávateľa. Tento nový 
budúci subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 
1 písm. e) zákona a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 
a ods. 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Oprávnenie 



dodávať tovar sa preukazuje k tej časti zákazky, ktorú má subdodávateľa plniť. Oznámenie 
o plánovanej zmene subdodávateľa musí predávajúci predložiť kupujúcemu ešte pred tým, ako k zmene 
subdodávateľa dôjde. Ak takýto budúci subdodávateľ nespĺňa v tomto bode uvedené podmienky, 
nemôže byť pri plnení Zmluvy subdodávateľom.  
 

11.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Predávajúci a tri 
vyhotovenia Kupujúci. 

 
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. 

 
11.8. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zákazky 
Príloha č.2: Rozpočet / Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č.3: Zoznam subdodávateľov  

 
 
V Prešove dňa ....................    V ..............................  dňa .................. 

 
Za kupujúceho:  Za predávajúceho: 
 

Ing. Daniel Tomko     ............... 

 
 
Príloha č.1: Špecifikácia Predmetu zákazky 
 
 
Príloha č.2: Rozpočet / Návrh na plnenie kritérií 
 
 
Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov  

 
Predávajúci prehlasuje, že pri plnení tejto Zmluvy bude využívať kapacity, resp. zdroje nasledovných 
subdodávateľov: 
 

Obchodný názov a sídlo 
subdodávateľa 

IČO, 
DIČ, IČ 

DPH 

Predmet 
subdodávky 

Rozsah 
subdodávky 

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa 

Meno a 
priezvisko 

Adresa Dátum 
narodenia 

       
       
       

 
 

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

Za Predávajúceho:    
 

 

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


