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Obstarávateľ 
  
Názov:       MATADOR Industries, a. s. 
Sídlo:       Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom  
Kontaktná adresa:    Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom  
Štatutárny orgán:    Ing. Martin Kele – predseda predstavenstva 

Ing. Juraj Čapek – podpredseda predstavenstva 
Ing. Branislav Poliak – člen predstavenstva   

IČO:        31 632 301  
DIČ:        2020437738  
IČ DPH:      SK2020437738 
    
  
  
  
  
  
  

   

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  
  

 „Vykurovací systém“  
(názov zákazky)  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

V Dubnici nad Váhom, 25.5.2021                   
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Zákazka je zadávaná v rámci prípravy  projektu: Energetické úspory v MATADOR Industries, a.s. z výzvy 
OPKZP-PO4-SC421-2018-46. 
 

 
Projekt je spolufinancovaný:  NFP z Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)   

Riadiaci orgán:      Ministerstvo životného prostredia Slovenskej    

          republiky  

Sprostredkovateľský orgán:   Slovenská inovačná a energetická agentúra  

Kód výzvy:                                    OPKZP-PO4-SC421-2018-46 

Operačný program:    Kvalita životného prostredia  

Prioritná os:     Energeticky efektívne  nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých 

sektoroch 

Špecifický cieľ:     Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v 

podnikoch 

Vyhlasovateľ výzvy:     Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Adresa vyhlasovateľa výzvy:    Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 
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A.1     POKYNY PRE UCHÁDZAČOV  

  

Časť I.  
Všeobecné informácie  

1. Úvodné ustanovenia:  
 

1.1. Identifikácia obstarávateľa  

  Názov:                      MATADOR Industries, a. s.   
  Sídlo:       Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom  
               Kontaktná adresa:    Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom  
               Štatutárny orgán:                            Ing. Martin Kele, Ing. Juraj Čapek       
  IČO:                                    31 632 301 
  DIČ:                                    2020437738 
  IČ DPH:                                               SK2020437738 
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1.2. Kontaktné miesto pre doručovanie korešpondencie: 

Adresa: Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom  

1.3. Kontaktné osoby  
     

Pre komunikáciu v administratívnych úkonoch: 
Meno, tel.: Ing. Veronika Pavlová  +421 918 824 054  
e-mail: veronika.pavlova@matador-group.eu 
 
Pre komunikáciu v technických otázkach: 
Meno, tel.: Miroslav Hrubý  +421 915 496 769 
e-mail: miroslav.hruby@matador-group.eu 
 

1.4. Oprávnení uchádzači 
Ponuku môžu predkladať fyzické, právnické osoby alebo skupina fyzických alebo právnických 
osôb, vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. 

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v svojom mene predloží ponuku v súťaži, nemôže 
súčasne predložiť inú ponuku ako člen skupiny.  

V prípade, že je uchádzačom skupina dodávateľov, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad 
podpísaný všetkými členmi skupiny o určení vedúceho člena oprávneného konať v mene 
ostatných členov skupiny v tejto súťaži.  

V prípade skupiny dodávateľov je skupina povinná predložiť čestné vyhlásenie skupiny 
dodávateľov, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať' v 
danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky 
obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy 
požadovanú právnu formu pred podpisom zmluvy. 

 
2. Predmet obstarávania  

    Predmetom zákazky je vykurovací systém 
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený najmä v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.3 
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.  
Kód predmetu zákazky z CPV:  39721411-6: Plynové ohrievače 

 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet 
zákazky. Predmet zákazky tvorí jeden logický celok a jeho rozdelenie na časti nie je reálne.  

  
3. Variantné riešenie  

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak uchádzač v rámci ponuky predloží  
aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnocovania. 
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4. Zmluva  
4.1. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
4.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí 

časť B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, B1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob 
určenia ceny.  

4.3. Ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá, je potrebné vytvorenie určitého právneho 
vzťahu z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. Obstarávateľ' bude požadovať' od tejto skupiny 
dodávateľov, aby vytvorila právny vzťah pred podpisom zmluvy. 

 
5. Miesto a termín dodania predmetu obstarávania  

5.1. Miesto dodania predmetu obstarávania:  
MATADOR Industries, a.s., Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom  
NUTS kód: SK022 – Trenčiansky kraj  

5.2. Termín dodania predmetu obstarávania: do 20 týždňov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o 
dielo  

 

Platnosť ponuky  

5.3. Ponuky zostávajú platné počas lehoty 90 dní od zverejnenia výzvy, počas lehoty viazanosti ponúk 
je uchádzač viazaný svojou ponukou.   

5.4. V prípade, ak bude uplatnený revízny postup zo strany ktoréhokoľvek uchádzača, alebo ak 
poskytovateľ NFP neoverí dokumentáciu o tomto obstarávaní v lehote do 30 dní odo dňa, kedy mu 
bola predložená na overenie, obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a 
prijať (uzavrieť) zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk. Uchádzači sú v týchto  prípadoch 
viazaní svojimi ponukami až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti.  

 
6. Náklady na ponuku  

6.1. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 
finančného, alebo iného nároku voči  obstarávateľovi a to aj v prípade, že obstarávateľ neprijme 
ani jednu z predložených ponúk, alebo zruší postup zadávania nadlimitnej zákazky.  

6.2. Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 10.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk 
podľa bodu 16.2 sa počas plynutia lehoty viazanosti a ani po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa 
bodu 7.1 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o obstarávaní. 

6.3. Nevybratie uchádzača za dodávateľa tovaru pri tomto zadávaní nadlimitnej zákazky, nevytvára 
nárok na uplatnenie náhrady škody.   

 
7. Podmienky zrušenia použitého postupu zadávania zákazky  

  Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak nevyhovujú 
požiadavkám a najmä finančným predpokladom obstarávateľa.   
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Časť II.  

Komunikácia a vysvetlenie  
8. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi  

  Obstarávateľ určuje pravidlá pre komunikáciu nasledovne:  

8.1. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude  po celú dobu  
obstarávania uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného  doručovateľa, faxom,  
elektronicky, alebo ich kombináciou.   

 
              Kontakty: MATADOR Industries, a. s., Továrenská 1, 018 41  Dubnica nad Váhom  

Kontaktné osoby:  
Ing. Veronika Pavlová; e-mail: veronika.pavlova@matador-group.eu 
Ing. Miroslav Hrubý; e-mail: miroslav.hruby@matador-group.eu 

  
8.2. Z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej komunikácie záujemca/uchádzač v podaniach   

               uvedie nasledovné údaje:   
- obchodné meno   
- sídlo/miesto podnikania   
- identifikačné číslo   
- korešpondenčnú adresu (v prípade, ak sa táto líši od sídla/miesta podnikania)   
- meno a priezvisko kontaktnej osoby   
- e-mailovú adresu kontaktnej osoby   
- telefónne číslo kontaktnej osoby   

 

  

Časť III.  
Príprava ponuky  

  
9. Vyhotovenie ponuky  

9.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme. Za písomnú formu je považovaná aj  
              ponuka podaná elektronicky.  

9.2. Ponuka predložená v listinnej podobe musí byť podpísaná štatutárnym orgánom, alebo  
              členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať  
              v jeho mene v  záväzkových vzťahoch.  
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10. Obsah ponuky uchádzača 
Uchádzač predloží v elektronickej / listinnej ponuke nasledujúce dokumenty: 
 

– Vyplnená a podpísaná „Cenová ponuka“ – Príloha č.  1 tejto Výzvy  
Uchádzač vyplní vyznačené informácie. 
 

– Vyplnená a podpísaná „Technická špecifikácia“ – Príloha č. 2 tejto Výzvy 

Uchádzač doplní požadované informácie do všetkých žltých polí: 
- údaje o spoločnosti v hlavičke 
- jednotková cena v Eur 
- typové označenie položky/názov položky (stĺpec „H“) - u tovaru a materiálu 
- opis/parametre ponúkaného tovaru (stĺpec „I“) – je potreba uviesť parametre 

ponúkaného tovaru v porovnaní s parametrami požadovanými obstarávateľom 
uvedených v stĺpci „G“.  
V prípade, že parametre tovaru ponúkaného uchádzačom sú zhodné 
s dopytovanými parametrami uvedenými v stĺpci „G“, uchádzač uvedie rovnaký opis. 
V prípade, že parametre tovaru ponúkané uchádzačom sú odlišné od dopytovaných 
parametrov uvedenými v stĺpci „G“, uchádzač uvedie parametre ním ponúkaného 
tovaru.  
Obstarávateľ požaduje jasné formulácie daných parametrov, napr. v prípade 
parametru požadovaného obstarávateľom, kde sa požaduje dodanie parametru 
v určitom rozmedzí alebo s označením min. alebo max., uchádzač uvedie presnú 
hodnotu, ktorú dosahuje ním ponúkané zariadenie.  
Obstarávateľ nebude akceptovať opis/parametre ponúkaného tovaru s označením 
„áno“ alebo „splňuje“, ale požaduje presný opis parametru ponúkaného tovaru.  

 
– Vyplnená a podpísaná „Zmluva o dielo“ – návrh – Príloha č. 3 tejto Výzvy 

Uchádzač vyplní vyznačené informácie. 
 

– Čestné prehlásenie o využívaní kapacít subdodávateľov – Príloha č. 4a tejto Výzvy  
respektíve  
Čestné prehlásenie o nevyužívaní kapacít subdodávateľov – Príloha č. 4b tejto Výzvy 

Uchádzač predloží Prílohu č. 4a respektíve Prílohu č. 4b v závislosti od toho, či plánuje 
využívať dodávky subdodávateľa/-ov. 

Uchádzač vyplní vyznačené informácie. 
 
 

– Zoznam referencií – Príloha č. 5 tejto Výzvy 
Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia súťaže. 
Uchádzač vyplní vyznačené informácie. 

 
– Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v 

súťažných podkladoch a v zmluvných podmienkach – Príloha č.6 tejto Výzvy 
Uchádzač vyplní vyznačené informácie. 
 



 

MATADOR Industries, a.s. 
Továrenská 1, 018 41  Dubnica nad Váhom, Slovak Republic 
Recorded in commercial register OS Trenčín, part Sa, input no. 10009/R 
IČO: 316 323 01|  VAT No: SK2020437738 

– Splnomocnenie pre osobu oprávnenú konať za štatutárny orgán relevantné v prípade, ak 
dokumenty tvoriace Cenovú ponuku uchádzača sú podpísané osobou splnomocnenou 
štatutárnym orgánom. 

 
 

– Technický popis ponúkaných infražiaričov  
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s ním jeho  
preklad do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy,  
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 

 
– Certifikáty k ponúkaným infražiaričom 

Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s ním jeho  
preklad do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy,  
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku 

 
– Technický popis riadiaceho systému 

Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s ním jeho  
preklad do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy,  
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku 

V prípade, že je uchádzačom skupina dodávateľov, uchádzač nad rámec požadovaného vyššie 
predloží: 

– Doklad o určení vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov 
skupiny v tejto súťaži – podpísaný všetkými členmi skupiny  
  

– Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov o vytvorení právnej formy -  podpísané 
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať' v danej veci za 
každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky 
obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov z dôvodu riadneho 
plnenia zmluvy požadovanú právnu formu pred podpisom zmluvy. 

Dokumenty tvoriace cenovú ponuku podpíše štatutárny zástupca alebo ním splnomocnená 
osoba. V prípade, že dokumenty tvoriace Cenovú ponuku uchádzača sú podpísané osobou 
splnomocnenou štatutárnym orgánom, je potrebné predložiť splnomocnenie pre takúto osobu.  
 
Ak ponuka bude predložená skupinou dodávateľov, obstarávateľ' požaduje od tejto skupiny 
dodávateľov, aby predložená ponuka bola podpísaná štatutármi orgánom každého člena skupiny 
uchádzačov alebo zástupcom člena skupiny uchádzačov, ktorý je oprávnený konať' v mene člena 
skupiny uchádzačov. 
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11. Jazyk ponuky  
11.1. Celá ponuka a tiež ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú  v             

             štátnom (slovenskom) jazyku, prípadne v českom jazyku.  
11.2. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho  

            prekladom do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy,  
             doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.  

11.3. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho (slovenského)  
              jazyka.  

 

  
12.  Zábezpeka  

     Zábezpeka ponuky sa nepožaduje.  

     
13. Mena a ceny uvádzané v ponuke  

13.1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách   
              v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa  
              vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a týmto spôsobom zostavená cena musí byť  
              špecifikovaná ako cena maximálna. Cena bude navrhnutá v mene EUR.  

13.2. Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:  
–     Celková zmluvná cena v EUR bez DPH  
–  Sadzba DPH v % a výška DPH v EUR  
–     Celková zmluvná cena v EUR vrátane DPH.  

13.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom bez DPH. Na  
              skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní vo Vyhlásení uvedenom v Prílohe týchto  
             súťažných podkladov (Návrh uchádzača na plnenie podmienok).  

13.4. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady uchádzača vynaložené v súvislosti s  
               dodaním tovaru.  

  
Časť IV.  

Predkladanie ponúk   
  

14. Miesto a lehota na predkladanie ponúk  
14.1. Uchádzač predloží ponuku písomne na adresu podľa 8.1 alebo elektronickou formou  

              kontaktným osobám podľa 8.1 . 
14.2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 14.6.2021 o 9:00 hod.  
14.3. Ponuka zaslaná po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 14.2 bude   

              vrátená uchádzačovi neotvorená.  
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Časť V.  
Vyhodnotenie ponúk  

15. Vyhodnotenie ponúk 
              Vyhodnotenie ponúk bude realizované v nasledovných krokoch: 

a) Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
b) Vyhodnotenie požiadaviek technickej špecifikácie v celom rozsahu Kapitoly B1 – Opis 

predmetu obstarávania 
c) Použitie elektronickej aukcie na predloženie nových cien upravených smerom nadol pre 

uchádzačov splňujúcich podmienok účasti a technickej špecifikácie 
 

 
Časť VI.  

Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy  
  

16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk   
   Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk z elektronickej aukcie zverejní výsledok vyhodnotenia 

ponúk, vrátane poradia uchádzačov webovom sídle obstarávateľa do 5 pracovných dní od 
dátumu vyhodnotenia ponúk. Úspešnému  uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho 
ponuku prijíma. Neúspešnému  uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia   jeho 
ponuky ako  aj identifikáciu úspešného uchádzača. 

 

17. Ďalšie informácie 
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť.  
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a. Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a nim poverené osoby, 
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby, 
c. Najvyšší kontrolný úrad SR a nim poverené osoby 
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu,  
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f.  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek 
sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu  s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k 
plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a 
výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného 
príspevku, v tomto prípade MŠVVaŠ SR, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto 
obstarávania. 
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Časť VII. 
Podmienky elektronickej aukcie 

 

Obstarávateľ použije elektronickú aukciu na predloženie nových cien upravených smerom nadol. Nové 
poradie uchádzačov sa v elektronickej aukcii zostaví automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční 
po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. V súlade so zákonom, elektronická aukcia sa nezačne skôr ako 
dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej aukcii.  

1.        Všeobecné informácie 
1.1 Elektronická aukcia je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva 

elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.  
1.2 Účelom eAukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom 

úplnom vyhodnotení ponúk.  
1.3 Vyhlasovateľ eAukcie (ďalej len „vyhlasovateľ“) je MATADOR Industries, a.s., bližšie špecifikovaný 

v týchto súťažných podkladoch.  
1.4 Predmet eAukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený a bližšie špecifikovaný v týchto 

súťažných podkladoch.  
1.5 Administrátor vyhlasovateľa je osoba, ktorá v rámci eAukcie vyzýva uchádzačov na predkladanie 

nových cien upravených smerom nadol.  
1.6 Elektronická aukčná sieň (ďalej len „eAukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese 

vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom 
nadol. 

1.7 Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení eAukčnej siene uchádzači oboznámia  
s  Aukčným prostredím pred zahájením Aukčného kola (elektronickej aukcie). 

1.8 Aukčné kolo (elektronická aukcia) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné 
porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do eAukcie a ich vyhodnocovanie v 
limitovanom čase. 
 

2.          Priebeh 
2.1    Názov eAukcie: „Vykurovací systém “.   

Ponuky uchádzačov budú posudzované na základe hodnotenia podľa najnižšej celkovej ponukovej 
ceny bez DPH. 
Prvky, ktorých hodnoty sú predmetom ponuky uchádzača v eAukcii, sú -  najnižšia cena na celý 
predmet zákazky bez DPH. 

2.2 Cena bude vyjadrená v EUR bez DPH.   
2.3  V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie 

ponúk vyhlasovateľ určí poradie uchádzačov porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za 
dodanie predmetu zákazky uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Po určení poradia na 
základe predložených ponúk v listinnej podobe vyhlasovateľ vyzve elektronickými prostriedkami 
súčasne všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a ktorých ponuky spĺňajú určené 
podmienky na predloženie nových  cien v eAukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej 
len „Výzva“) vyhlasovateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa eAukcie v zmysle § 54 ods. 7 
zákona o verejnom obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej 
uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre eAukciu (z uvedeného dôvodu je potrebné 
uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby) a bude uchádzačom odoslaná e-mailom 
najneskôr dva pracovné dni pred konaním Aukčného kola. 
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2.4    eAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw TENDERBOX. 

2.5      V Prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom eAukcie a Popisom aukčného prostredia. 
Výzva obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia ceny predmetu zákazky, pravidlá 
predlžovania Aukčného kola  a lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod. 

2.6   Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v eAukcii, bude v Prípravnom kole a v čase uvedenom vo 
Výzve sprístupnená eAukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných vstupných cien, 
ktoré do eAukčnej siene zadá administrátor eAukcie, a to v súlade s pôvodnými, listinne 
predloženými ponukami. Každý uchádzač bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku Aukčného 
kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa a priebehu budú uvedené vo Výzve. 

2.7    Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch  uvedených vo Výzve. Na začiatku Aukčného kola sa 
všetkým uchádzačom zobrazia:  

• najnižšia celková ponuková cena,  
• ich celková ponuková cena,  
• ich priebežné umiestnenie (poradie).  

 
Predmetom úpravy v eAukcii budú prvky podľa bodu 2.1. tejto časti. Uchádzači budú upravovať 
ceny smerom nadol.  
Vyhlasovateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu celkovú cenu (t.j. nie je možné 
dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste).  
V priebehu Aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do eAukcie v 
eAukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne 
umiestnenie. 
 
V prípade rovnosti kritéria na vyhodnotenie ponúk (teda celkovej ponukovej ceny) rozhodujú o 
priebežnom umiestnení (poradí) uchádzačov pomocné vyhodnocovacie kritériá, a to: 
 
v prípade rovnosti kritéria na vyhodnotenie ponúk (teda celkovej ponukovej ceny) a hodnôt 
pomocných vyhodnocovacích kritérií systém zohľadní časové hľadisko a o priebežnom umiestnení 
(poradí) uchádzačov rozhoduje skorší čas dosiahnutia celkovej ponukovej ceny. 

 
2.8    Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 500 Eur  z aktuálnej ceny položky daného uchádzača.   
2.9. Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude upozornený pri zmene 

ceny o viac ako 50 %. Upozornenie pri maximálnom znížení ceny sa viaže k aktuálnej cene položky 
daného uchádzača.  

2.10   Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím časového limitu 20 min.  
 eAukcia bude ukončená, ak na základe Výzvy nedostane vyhlasovateľ v lehote 20 min. žiadne nové 

ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov uvedených v predchádzajúcich 
odsekoch.  
Koniec eAukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien (teda pri akejkoľvek úspešnej 
zmene ceny) v posledných dvoch minútach trvania elektronickej aukcie vždy o ďalšie dve minúty 
(tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu, sa k času zostávajúcemu do konca kola pridajú celé 2 min.). 
Počet predĺžení nie je limitovaný. Po ukončení  eAukcie už nebude možné upravovať ceny. 

2.11  Výsledkom eAukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej celkovej 
ponukovej ceny spolu za predmet obstarávania bez DPH  automatizovaným vyhodnotením.  
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2.12 Víťazný uchádzač sa zaväzuje výslednú zníženú cenu na celý predmet zákazky ako výstup z eAukcie 
premietnuť do rozpočtu (Príloha č. 2 Technická špecifikácia) do jednotkových cien za položku.  

2.13   Technické požiadavky na prístup do eAukcie: počítač uchádzača musí byť pripojený na Internet.  
Na bezproblémovú účasť v eAukcii je nutné používať jeden z podporovaných internetových 
prehliadačov: 
- Microsoft Edge 
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,  
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo  
- Google Chrome.  
Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je 
nutné mať v použitom internetovom prehliadači povolené cookies a javaskripty. 

2.14   Podrobnejšie informácie o procese eAukcie budú uvedené vo Výzve.  
2.15 Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, 

konektivity na Internet alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní uchádzača 
v eAukcii) vyhlasovateľ uchádzačom odporúča mať pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, 
prípadne mobilný internet (napr. notebook s mobilným internetom). Vyhlasovateľ nenesie 
zodpovednosť za uchádzačmi použité technické prostriedky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
opakovania eAukcie v prípade nepredvídateľných technických problémov na strane vyhlasovateľa.  
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A.2     PODMIENKY ÚČASTI 
  

Podmienky účasti uchádzačov v obstarávaní 
1. Osobné postavenie 

Uchádzač alebo skupina dodávateľov 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 nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá  
predmetu zákazky v súlade s prvou vetou 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. 
 

 
 

2. Technická a odborná spôsobilosť 
Zoznam dodávok tovaru a služieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je 
predmet zákazky. 

Za dodávky tovaru a služieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet  zákazky 
za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia súťaže sa považuje realizácia systému vykurovania 
plynovými infražiaričmi v priemyselných budovách. V uvedených referenciách uchádzač uvedie 
informácie v rozsahu definovanom Prílohou č. 5 

Obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky 
skutočnosť, aby uchádzač (v súlade s vyššie uvedenými podmienkami) preukázal dodanie tovarov 
a služieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky. Práve skúsenosti  
uchádzača s realizáciou obdobných zákaziek vytvárajú predpoklad pre kvalitné a odborné plnenie 
zmluvy uzavretej s úspešným uchádzačom. Nakoľko zákazka bude spolu financovaná z fondov EU, 
je o to potrebnejšie, aby bola zákazka zrealizovaná riadne, skúseným partnerom bez vážnejších 
technických a odborných problémov a práve skúsenosti uchádzača by mali byť zárukou kvalitného 
plnenia 
 

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za 
každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Splnenie podmienok v súťaži týkajúce sa finančného 
a technického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje skupina 
dodávateľov spoločne.   
 
Nesplnenie podmienok účasti bude mať za následok vylúčenie uchádzača zo súťaže. 
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A.3    KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA  
1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :   

  
 Kritérium na vyhodnotenie ponúk po splnení osobného postavenia a požadovaných technických 

parametrov je jedno - Najnižšia cena za celý predmet zákazky  v Euro  bez  DPH 
   

2. Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa uvedených kritérií:  
2.1. Komisia vyhodnotí ponuky v poradí ich doručenia. 
2.2. Každý člen komisie vyhodnocuje ponuky samostatne.  
2.3. Komisia vyhodnotí ponuky v súlade s bodom 15 časti A.1 a časťou A.3 týchto súťažných               

podkladov. 
2.4. O vyhodnotení ponúk komisia na vyhodnotenie ponúk spíše zápisnicu. Zápisnicu z vyhodnotenia 

ponúk podpíše každý prítomný člen komisie na vyhodnotenie ponúk.  
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Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk -  k vypracovaniu Cenovej ponuky  

Príloha č. 1 – Výšky budov 

Príloha č. 2 – Výkres plynových rozvodov hala DM1 a DU12 

Príloha č. 3 – Výkres uchytenia infražiaričov   

Príloha č. 4 – Výkres umiestnenia destratifikátorov hala DM1 a DU12 

 

Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk – uchádzač - na predloženie Cenovej ponuky: 

Príloha č. 1 Cenová ponuka uchádzača 

Príloha č. 2 Technická špecifikácia 

Príloha č. 3 Zmluva o dielo 

Príloha č. 4a Čestné prehlásenie o využívaní kapacít subdodávateľov 

resp.  Príloha č. 4b Čestné prehlásenie o nevyužívaní kapacít subdodávateľov 

Príloha č. 5 Zoznam referencií za predchádzajúcich  5 rokov od vyhlásenia súťaže 

Príloha č.6 Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom      

v súťažných podkladoch a v zmluvných podmienkach 

Príloha č.7 Splnomocnenie pre osobu oprávnenú konať za štatutárny orgán 

Príloha č.8 Technický popis ponúkaných infražiaričov 

Príloha č.9 Certifikáty k ponúkaným infražiaričom 

Príloha č.10 Technický popis ponúkaného riadiaceho systému 

 

 

V prípade, že je uchádzačom skupina dodávateľov, predloží skupina dodávateľov nad rámec: 

Príloha č. 11 Doklad o určení vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v 
tejto súťaži – podpísaný všetkými členmi skupiny  

  
Príloha č. 12 Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov o vytvorení právnej formy -  podpísané všetkými 
členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať' v danej veci za každého člena skupiny 
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 B.1    OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA (Uchádzač vyplní prílohu vo formáte Excel - v prílohe č. 2 tejto výzvy) 
 

Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky 

Logický celok – "Vykurovací systém" 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Kontakt: 
Zodpovedná osoba za vypracovanie cenovej ponuky: 
Dátum vypracovania ponuky: 
Platnosť cenovej ponuky: 

Názov položky Jed. Počet Jednotková 
cena bez 
DPH 

Cena 
spolu 
bez 
DPH 

Opis / parametre položky - ďalšie 
požadované parametre sú uvedené pod 
tabuľkou 

Typové 
označenie 
položky  
(ak neexistuje, 
uveďte názov 
položky) 

Opis / parametre  
ponúkaného 
tovaru 

Hala DM1               

Plynový infražiarič  s izolovaným  
reflektorom 50 kW ks 47   0,00 € 

 reflektor izolovaný, príkon 50 kW, vrátane 
regulačného ventilu a prívodnej hadice plynu 

    

Plynový infražiarič  s izolovaným  
reflektorom 40 kW ks 23   0,00 € 

 reflektor izolovaný, príkon 40 kW, vrátane 
regulačného ventilu a prívodnej hadice plynu 

    

Plynový infražiarič  s izolovaným  
reflektorom 30 kW ks 7   0,00 € 

 reflektor izolovaný, príkon 30 kW, vrátane 
regulačného ventilu a prívodnej hadice plynu 

    

Plynový infražiarič  s izolovaným 
reflektorom 10 kW ks 1   0,00 € 

 reflektor izolovaný, príkon 10 kW, vrátane 
regulačného ventilu a prívodnej hadice plynu 

    

Komínový systém bočný - flexi antikorová 
rúra, mriežka proti vtákom ks 54   0,00 € 

Komínový systém bočný - flexi antikorová 
rúra, mriežka proti vtákom 

  

Komínový systém kolmý do svetlíka - 
antikorová flexi rúra , kondenzačný T-kus, 
hliníkový komín s čiapočkou ks 25   0,00 € 

Komínový systém kolmý do svetlíka - 
antikorová flexi rúra , kondenzačný T-kus,  
hliníkový komín s čiapočkou 

  

Destratifikátor ks 18   0,00 € 

maximálny prietok vzduchu 5400- 7500 
m3/h, výška montáže 
 9-15 m, pracovný priestor 350-400 m2, 
hlučnosť max 60 dB 

    

Montáž destratifikátora ks 18   0,00 € Montáž destratifikátora     
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Demontáž a likvidácia existujúcich 
plynových infražiaričov ks 78   0,00 € 

Demontáž a likvidácia existujúcich plynových 
infražiaričov 

    

Montáž a sprevádzkovanie infražiariča ks 78   0,00 € Montáž a sprevádzkovanie infražiariča 
    

Hala DU12               

Plynový infražiarič  s izolovaným 
reflektorom 50 kW ks 17   0,00 € 

 reflektor izolovaný, príkon 50 kW, vrátane 
regulačného ventilu a prívodnej hadice plynu 

    

Plynový infražiarič  s izolovaným 
reflektorom 50 kW s prívodom vzduchu z 
exteriéru 

ks 8   
0,00 € 

 reflektor izolovaný, príkon 50 kW, vrátane 
regulačného ventilu a prívodnej hadice plynu 

    

Plynový infražiarič  s izolovaným 
reflektorom 40 kW ks 3   0,00 € 

 reflektor izolovaný, príkon 40 kW, vrátane 
regulačného ventilu a prívodnej hadice plynu 

    

Komínový systém bočný - flexi antikorová 
rúra, mriežka proti vtákom ks 28   0,00 € 

Komínový systém bočný - flexi antikorová 
rúra, mriežka proti vtákom 

  

Demontáž a likvidácia existujúcich 
plynových infražiaričov ks 28   0,00 € 

Demontáž a likvidácia existujúcich plynových 
infražiaričov 

    

Montáž a sprevádzkovanie infražiariča ks 28   0,00 € Montáž a sprevádzkovanie infražiariča 
    

Riadiaci systém  ks 1   0,00 € 

možnosť operatívneho nastavenia zón; počet 
jednotlivo riadených zón min. 18; nastavenie 
systému optimálneho zakúrenia; možnosť 
riadenia každej zóny samostatne na základe 
teploty, resp. iného kritéria; monitoring 
spotreby energií; archivácia údajov; diaľkové 
riadenie cez webovú resp. mobilnú aplikáciu;  
Riadenie destratifikátorov na základe 
rozdielu teplôt pod stropom a pracovnej 
zóny                                                                                   

    

Sprevádzkovanie systému projekt 1   0,00 € Sprevádzkovanie systému 
    

Žiadame Vás o uvedenie celkovej ceny v cenovej ponuke za Logický celok vrátane  dopravy, a iných doplnkových služieb (montáž...) 

CENA SPOLU bez DPH: 0,00 Eur       

DPH: 0,00 Eur       

CENA SPOLU s DPH: 0,00 Eur       

Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. 

Všetky infražiarič  musia spĺňať minimálne resp. maximálne nasledujúce technické parametre:  
Predložiť  certifikáty  od autorizovaného pracoviska; Sezónna energetická účinnosť použitých infražiaričov určená podľa nariadenia komisie  EU 2015/1188 - minimálne 70%; Reflektor musí byť s 
tepelnou izoláciou pri tmavých infražiaričoch; možnosť regulácie jednotlivých  zón podľa  meniacej sa požiadavky užívateľa pri uvedení do prevádzky vykurovacieho systému a pri následnom 
užívaní; Individuálne zapínanie jednotlivých  infražiaričov  za účelom servisu a ročných prehliadok; Min.  záruka na infražiariče a reguláciu 60 mesiacov; Infražiariče musia byť vrátane 
komínového systému. V cene dodávky zahrnúť servisné prehliadky pred vykurovaním počas záručnej doby.
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Ponúknuté zariadenia musia spĺňať minimálne resp. maximálne nasledujúce technické parametre:  
- Predloženie certifikátov  od autorizovaného pracoviska 
- Sezónna energetická účinnosť použitých infražiaričov určená podľa nariadenia komisie  EU  
               2015/1188 - minimálne 70% 
- Reflektor musí byť s tepelnou izoláciou 
- Regulácia jednotlivých  infražiaričov s možnosťou tvorby tepelných zón podľa   

meniacej sa požiadavky užívateľa pri uvedení do prevádzky vykurovacieho systému a pri 
následnom užívaní. 

- Individuálne zapínanie jednotlivých  infražiaričov  za účelom servisu a ročných prehliadok 
- Min.  záruka na infražiariče a reguláciu 60 mesiacov s určením podmienok a ceny  ročnej údržby 
- Inštalovať destratifikátory vo vybraných priestoroch. Riadenie destratifikátorov na základe 

rozdielu teplôt pod stropom a pracovnej zóny 
- Infražiariče musia byť vrátane komínového systému.  
- Infražiariče v hale DU12 – časť 1 (8ks), v ktorej sa nachádza striekací box, musia mať prívod  

vzduchu z exteriéru. 
 
 
Minimálne požiadavky na riadiaci systém: 
- možnosť operatívneho nastavenia zón 
- nastavenie systému optimálneho zakúrenia 
- monitoring spotreby energií 
- archivácia údajov 
- diaľkové riadenie cez webovú resp. mobilnú aplikáciu 
 
Platobné podmienky sú definované v kúpnej zmluve. 
   
Všeobecné požiadavky na predmet zákazky:  

1. Realizácia predmetu obstarávania zahŕňa záväzok uchádzača dodať  aj všetky doklady potrebné k 
uvedeniu dodaného tovaru do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych 
predpisov EÚ a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet 
obstarávania, ak sú vyžadované z príslušných právnych predpisov EÚ a STN noriem (vydané odborne 
spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet obstarávania (pokiaľ z platnej legislatívy takéto 
podmienky nie sú, tak sa na túto požiadavku neprihliada).  

2. Celý predmet zákazky a všetky jeho časti musia byť dodané ako nové nie je prípustné dodať staršie, 
repasované, použité a pod.  

3. Obstarávateľ požaduje, aby:  
a) predmet zákazky a všetky jeho časti dosahovali všetky určené parametre  počas celej záručnej 

doby predmetu zákazky,   
b) uchádzač predložil najneskôr pri odovzdaní predmetu zákazky kupujúcemu všetky doklady na 

prihlásenie predmetu zákazky do evidencií vedených štátnymi alebo samosprávnymi orgánmi, ak 
takejto povinnosti podliehajú (pokiaľ z platnej legislatívy takejto povinnosti nepodliehajú, tak sa 
na túto požiadavku neprihliada),   
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B.2  SPÔSOB URČENIA CENY  
  
1. Ponuková cena, v Eurách, musí byť zostavená v súlade so zákonom č. 18 / 1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva.  
  

2. Ceny je potrebné uviesť v € celkom, z toho DPH a bez DPH. Cena sa bude fakturovať v súlade s platnou 
sadzbou DPH podľa platnej právnej úpravy v SR. Dojednaná cena sa bude v súvislosti s prípadnou 
zmenou výšky DPH vyplývajúcou zo zmeny zákona meniť.   
  

3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH upozorní v ponuke. Hodnotia sa ceny vrátane DPH.   
  

4. Uchádzač určí jeho ponukovú cenu tak, že ocení celý  predmet zákazky, všetky jeho časti, súčasti, 
požadované počty techniky. Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie 
predmetu obstarávania obstarávateľovi v zmysle týchto podkladov (vrátane napr. nákladov na 
zabalenie tejto časti predmetu obstarávania, náklady na jeho dopravu do miesta dodania, montáž, 
uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy  a pod.).  

    
B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA  
  
1. Obchodné podmienky sú vyjadrené vo forme „Zmluvy o dielo“. Uchádzač do zmluvy doplní  chýbajúce 

údaje.   
  

2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
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Z M L U V A o D I E L O 
č.[*] /2021  

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 

 

Dodávateľ:  
Obchodné meno: 
Sídlo: 
Registrácia: 
IČO: 
IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN:  
Zastúpený: 
 
 

   

(ďalej len ako „dodávateľ“) 

Odberateľ:  

Obchodné meno:                     MATADOR Industries, a.s. 

Sídlo:                                       Továrenská 1, 018 41 Dubnica nad Váhom                   

Registrácia:                              Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 33680/R 

IČO:                                         31 632 301 

IČ DPH:                                   SK2020437738 

štatutárni zástupcovia:             Ing. Martin Kele, predseda predstavenstva 

                            Ing. Juraj Čapek, podpredseda predstavenstva   

Bankové spojenie:              SLSP, a.s.  

Číslo účtu:                            363567145/0900 

IBAN :                                     SK60 09000000 0003 6356 7145 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(ďalej len ako „odberateľ“) 

(táto zmluva o dielo ďalej len ako „Zmluva“) 

(dodávateľ a odberateľ ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
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Čl. I. Predmet Zmluvy 

1. Uzatvorenie tejto Zmluvy je výsledkom procesu obstarávania vyhláseného odberateľom na 
zákazku s názvom " VYKUROVACÍ SYSTÉM " vyhláseného na webovom sídle odberateľa  
dňa ............ https://www.matador-group.eu/dodavatelia/vyberove-konania/ a na webovej 
stránke https://www.parnerskadohoda.gov.sk 

2. Predmet plnenia podľa tejto Zmluvy bude spolu financovaný z nenávratného finančného 
príspevku poskytnutého odberateľovi  Ministerstvom životného prostredia SR a na základe 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Energetické úspory v 
MATADOR Industries, a.s. z výzvy OPKZP-PO4-SC421-2018-46 - Zníženie energetickej 
náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch (ďalej len 
zmluva o NFP). 

3. Predmetom tejto Zmluvy je dielo „Vykurovanie objektu odberateľa, priemyselné haly DM 1 a  
DU 12“ (ďalej len “vykurovanie”) v rozsahu špecifikovanom prílohou č. 1. Cenová ponuka 
zo dňa ......................(ďalej len „dielo“) a následný prechod vlastníctva z dodávateľa na 
odberateľa k tomuto dielu a úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti s prevodom 
vlastníckeho práva k dielu, a to všetko spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 
Príloha č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 

4. Dodávateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý a oprávnený  na výkon všetkých činností podľa tejto 
Zmluvy a má všetky potrebné súhlasy, povolenia, oprávnenia a rozhodnutia akéhokoľvek 
orgánu štátnej správy alebo tretích osôb na výkon činností, za účelom ktorých sa táto Zmluva 
uzatvára. Dodávateľ vyhlasuje, že na splnenie si povinností podľa tejto Zmluvy, ktoré je 
v súlade s akýmkoľvek aplikovateľným právnym poriadkom alebo akýmikoľvek, s tým 
súvisiacimi záväzkami, vrátane záväzkov vyplývajúcich z práv duševného vlastníctva  nie sú 
potrebné žiadne ďalšie rozhodnutia, súhlasy, povolenia orgánov štátnej správy alebo 
samosprávy alebo iné úkony. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nepravdivosti alebo 
nesprávnosti akéhokoľvek z vyhlásení dodávateľa uvedených v tejto Zmluve má odberateľ 
právo na náhradu škody a dodávateľ sa zaväzuje škodu odberateľovi zaplatiť  v plnom rozsahu 
odškodniť. 

 
 

Čl. II. Miesto a termín dodania predmetu kúpy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ dodá odberateľovi predmet kúpy na miesto dodania, 
ktorým je areál sídla odberateľa na Továrenskej ulici č. 1 v Dubnici nad Váhom, kde dodávateľ 
zrealizuje a odovzdá dielo zodpovednému zástupcovi odberateľa (ďalej len „miesto 
dodania“). 

2. Odberateľ sa zaväzuje pripraviť miesto dodania na realizáciu spôsobom, ktorý dodávateľovi 
umožní v dohodnutom čase vykonať dielo a to najmä zabezpečením vstupu pre vybraných 
montážnych pracovníkov, vymedzením pracoviska pre účely realizácie, zabezpečením odberu 
vody, plynu a elektriky pre potreby montáže na vlastné náklady, zabezpečením dočasného 
uloženia a preskladnenia materiálu určeného na dielo na vlastné náklady. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ započne s prácami na diele najneskôr do 14 dní od 
účinnosti zmluvy. Dodávateľ dodá a odovzdá odberateľovi dielo v mieste dodania do 20 
týždňov od účinnosti zmluvy. 

  

https://www.parnerskadohoda.gov.sk/
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4. Dielo je považované za odovzdané ak budú kumulatívne splnené nasledovné podmienky: 
a. Úspešná funkčná skúška celého diela za prítomnosti zodpovedného zástupcu odberateľa, 
b. Odovzdané a objednávateľom potvrdené záručné listy a technické podmienky  

          spotrebiča, 
c. Odovzdaná a objednávateľom odsúhlasená projektová dokumentácia a revízne správy, 
d. Protokolárne zaškolenie obsluhy a údržby.  

5. Dodávateľ v mieste dodania odovzdá predmet tejto Zmluvy zodpovednému zástupcovi 
odberateľa. V prípade, že dielo bude odovzdané riadne a včas  a pri splnení podmienok 
v zmysle bodu 2 Čl. II, uvedie tento zodpovedný zástupca odberateľa na Protokole o prevzatí 
diela „Prijaté bez výhrad“ a potvrdí to podpisom. V prípade zjavných vád diela uvedie 
zodpovedný zástupca špecifikáciu vád diela. Dodávateľ je povinný bezodkladne odstrániť 
vady a zopakovať funkčnú skúšku  v zmysle bodu 4.a.  

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote určenej v tejto Zmluve, Objednávateľ je 
povinný v tomto termíne funkčné a bezchybné dielo prevziať. 

 

Čl. III. Kúpna cena, platobné podmienky a nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu 
Zmluvy 

1. Kúpna cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá na sumu vo výške ....................... EUR 
(slovom: ..................................) bez DPH (ďalej len „cena diela“).  
 

2. Prvú časť ceny diela vo výške 30%  ..................EUR bez DPH (slovom: ........................... EUR) 
uhradí odberateľ dodávateľovi do 30 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy a 
vystavenia zálohovej faktúry dodávateľom. Podmienkou zaplatenia zálohovej platby 
odberateľom, je vystavenie bankovej záruky bankou dodávateľa, pokrývajúcej celú hodnotu 
zálohovej platby. Vystavenie bankovej záruky je povinný dodávateľ preukázať odberateľovi. 
Na základe bankovej záruky sa banka dodávateľa zaväzuje zaplatiť na prvú výzvu a bez 
námietok odberateľovi sumu až do výšky zodpovedajúcej uhradenej zálohovej platbe v prípade, 
ak odberateľ banke dodávateľa oznámi, že (i) dodávateľ porušil povinnosť podľa Zmluvy alebo 
(ii) že odberateľovi vznikol nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, alebo nárok na zaplatenie 
úroku z omeškania alebo nárok na náhradu škody, alebo (iii) že odberateľ od zmluvy odstúpil 
alebo že (iv) dodávateľ porušil svoj záväzok zaplatiť odberateľovi akúkoľvek platbu podľa 
Zmluvy. Začiatok platnosti bankovej záruky začína dňom pripísania vyššie uvedenej zálohovej 
platby na účet dodávateľa. Ukončenie platnosti bankovej záruky je stanovené dňom podpisu 
protokolu o odovzdaní a prebratí Diela. 

3. Druhú časť ceny diela vo výške 70% .......................EUR bez DPH (slovom: 
................................... Eur ) uhradí odberateľ dodávateľovi v lehote splatnosti do 60 dní od 
dátumu dodania celého diela a vykonaní vykurovacej skúšky v zmysle ustanovení článku II, 
bodu 4 tejto Zmluvy a po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí Diela. 

4. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu Zmluvy s doručením, 
realizáciou a odovzdaním do užívania na mieste dodania vrátane akýchkoľvek materiálov 
a zariadení, personálnych, mzdových a cestovných nákladov, nákladov spustenia systému, 
zaškolenia obsluhy a vydania sprievodnej dokumentácie. Náklady na realizáciu diela zahrňujú 
všetky práce a materiálové náklady spojené so stavbou s výhradou vnútorných inštalácií 
rozvodov vody a silového napájania, ktoré zabezpečí odberateľ rovnako ako náklady na 
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zásobovanie montážnikov elektrikou a vodou pre účely montáže a nákladmi na preskladnenie 
materiálu diela či inými nákladmi spojenými s prípravou miesta dodania. Odberateľ pri 
realizácii a spustení poskytne dodávateľovi komplexnú bezodplatnú súčinnosť. 

5. Cena diela bude odberateľom uhradená na základe faktúr vystavených dodávateľom, ktoré 
obsahujú všetky náležitosti podľa platnej legislatívy. Odberateľ si vyhradzuje právo vrátiť 
doručenú faktúru v lehote splatnosti späť, ak táto nemá náležitosti daňového dokladu podľa 
platných právnych predpisov. V prípade opravy oprávnených námietok v lehote splatnosti sa 
pôvodná lehota splatnosti zachováva.  

6. Dodávateľ bude k cene diela alebo ku ktorejkoľvek jeho časti účtovať DPH podľa právnych 
predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky v čase fakturácie. V prípade, že 
odberateľ neuhradí cenu diela alebo ktorúkoľvek jej časť v termíne podľa Zmluvy, dodávateľ 
má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý (aj začatý) 
deň omeškania odberateľa s úhradou. Za omeškanie platby sa nepovažuje, ak odberateľ 
neuhradí svoj záväzok dodávateľovi včas z dôvodu omeškania platby zo strany SO, ak pritom 
odberateľ vykonal všetky potrebné kroky včas. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neuhradenia prvej časti kúpnej ceny riadne a včas 
dodávateľ nie je povinný plniť povinnosti podľa tejto Zmluvy, najmä dodať v termíne dodania 
odberateľovi predmet Zmluvy, s čím odberateľ vyjadruje súhlas podpisom Zmluvy.  

8. V prípade, ak dodávateľ nedodrží dodaciu lehotu, odberateľ je oprávnený účtovať mu zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý (aj začatý) deň omeškania odovzdania diela. 
Nárok objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu tým nie je dotknutý. 

9. Vlastnícke právo k predmetu Zmluvy resp. ktorejkoľvek jeho časti nadobudne odberateľ 
momentom zhotovenia príslušnej časti diela. Odberateľ je povinný zdržať sa akýchkoľvek 
úkonov smerujúcich k zničeniu, odcudzeniu, scudzeniu alebo poškodeniu predmetu diela až 
do momentu úplného zaplatenia ceny diela.. 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na predmete diela a akýchkoľvek jeho 
častí prechádza na odberateľa okamihom odovzdania diela a akýchkoľvek jeho častí v mieste 
dodania zodpovednému zástupcovi odberateľa podľa ods. 3 čl. II Zmluvy. 

 

Čl. IV. Zodpovednosť za škodu, vady a záruka 

1. Dodávateľ zodpovedá za akékoľvek vady predmetu kúpy v súlade s obchodným zákonníkom. 
2. Zjavné vady predmetu kúpy je odberateľ povinný uplatniť u dodávateľa pri preberaní 

predmetu Zmluvy.  
3. Odberateľ je povinný s náležitou pozornosťou a s vynaložením odbornej starostlivosti prezrieť 

pri preberaní predmet kúpy a o prípadných nedostatkoch dodaného diela alebo o prípadných 
iných vadách predmetu Zmluvy vyhotoviť písomný zápis, ktorý musí byť potvrdený 
dodávateľom. 

4. Vady predmetu Zmluvy je možné uznať v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
Z uplatnenia vady musí byť zrejmé, ktorej časti predmetu Zmluvy sa týka, musí byť uvedená 
špecifikácia vady a k uplatneniu vady je odberateľ povinný priložiť kópiu príslušného 
dodacieho listu vzťahujúceho sa k predmetu Zmluvy. 

5. Akékoľvek nároky odberateľa z vád, vyplývajúce z neodborného užívania predmetu Zmluvy, 
neodborného zaobchádzania s predmetom Zmluvy resp. jeho nakladaním iným spôsobom ako 
je uvedený v dokumentoch vzťahujúcich sa k dielu, sú vylúčené. 

6. Záručná doba na všetky spotrebiče a ich bezprostredné príslušenstvo a reguláciu je 60 
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mesiacov a plynie od jej prevzatia odberateľom v mieste dodania. Záručná doba na práce je 
stanovená na 24 mesiacov. 

7. Nástup na odstraňovanie záručných vád prebehne do 24 hodín po doručení písomného 
oznámenia odberateľa.  

8. Dodávateľ sa zaväzuje nahradiť odberateľovi akúkoľvek a všetku škodu spôsobenú porušením 
svojich povinností podľa tejto zmluvy, vrátane škody spôsobenej tretím osobám v súvislosti 
s výkonom jeho povinností podľa tejto Zmluvy, vrátane prípadov, ak ku škode dôjde z 
nedbanlivosti. Pre odstránenie prípadných pochybností potvrdzuje dodávateľ, že za takúto 
škodu sa považuje okrem iného aj pokuta alebo iná sankcia uložená odberateľovi zo strany 
kompetentného orgánu a to v príčinnej súvislosti s činnosťou dodávateľa, respektíve 
funkčnosti diela v súlade s predmetom tejto Zmluvy. Zodpovednosti za vznik takejto škody sa 
dodávateľ zbaví, ak preukáže, že neporušil žiadnu svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto 
Zmluvy, slovenských právnych predpisov a záväzných technických noriem a zároveň, že 
všetky jeho ubezpečenia a vyhlásenia boli pravdivé, úplné a presné.  

 

Čl. V. Povinnosti zmluvných strán 

Vzhľadom k tomu, že realizácia diela sa bude vykonávať vo výrobných priestoroch odberateľa aj 
počas výrobného procesu, zmluvné strany sa zaväzujú k vzájomnej súčinnosti nasledovne: 

1. Odberateľ poskytne dodávateľovi kópie revíznych správ plynových rozvodov. 
2. Dodávateľ bude realizovať montážne práce počas 2. zmeny – po 14 hod a počas víkendov. 
3. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi rozsah priestorov, na ktorých je možné 

realizovať montážne práce aj počas  1. zmeny. 
4. Odberateľ umožní používať žeriavy na montáž infražiaričov tam, kde je to vhodné. Použitie 

vytypovaných žeriavov na konkrétny čas  dodávateľom musí predchádzať dohoda 
s odberateľom. 

5. Pri dvojzmenných a viaczmenných pracoviskách sa na realizácii montážnych prác obe 
zmluvné strany dohodnú na spoločnom harmonogram prác.  

6. Obe zmluvné strany sa zaväzujú konať koordinovane tak, aby ich činnosti neohrozovali 
realizáciu diela Dodávateľa a výrobný proces Odberateľa. 

7. Dodávateľ a všetci jeho zamestnanci, vrátane jeho subdodávateľov, sa zaväzujú dodržiavať 
všetky pravidlá BOZP platné u odberateľa. 

8. Odberateľ vykoná školenie BOZP pre pracovníkov Dodávateľa, o ktorom bude vykonaný 
záznam. 

 

Čl. VI. Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  
2. Zmluva nadobúda účinnosť  nasledujúci deň po dni ako budú odberateľovi oznámené  kladné 

závery z kontroly obstarávania zo strany riadiaceho orgánu. Odberateľ je povinný deň 
nadobudnutia účinnosti Zmluvy bezodkladne oznámiť dodávateľovi. 

3. Zmluva môže okrem jej naplnenia zaniknúť: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán obsahujúcou spôsob urovnania vzniknutých 

nárokov, 
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b) odstúpením od Zmluvy z dôvodov podľa tejto Zmluvy alebo z dôvodov podľa 
Obchodného zákonníka. Odberateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, 
ak Zhotoviteľ poruší niektorú z jeho povinností podľa tejto Zmluvy alebo podľa 
aplikovateľných právnych predpisov alebo pokiaľ sa niektoré z vyhlásení zhotoviteľa 
ukázalo ako nepravdivé alebo neúplné. 

4. Odberateľ prehlasuje, že osoba uskutočňujúca v jeho mene akékoľvek úkony súvisiace s touto 
Zmluvou, je oprávnená na uskutočnenie tohto úkonu. V prípade, že osoba, ktorá uskutočnila v 
mene odberateľa akékoľvek úkony súvisiace s touto Zmluvou a nebola k takémuto úkonu 
oprávnená, odberateľ nesie zodpovednosť za škodu, ktorá tým vznikla dodávateľovi.  

5. Zmluvné strany určujú ako osoby oprávnené prebrať a odovzdať predmet kúpy v mieste 
dodania podľa tejto Zmluvy a vykonávať úkony podľa Zmluvy, okrem úkonov smerujúcich 
k zániku alebo zmene Zmluvy, ktoré sú oprávnení vykonávať iba štatutárni zástupcovia 
zmluvných strán, v zastúpení: 
a) Dodávateľ: ............................................................................................. 

Odberateľ:  Miroslav Hrubý, +421 915 496 769, miroslav.hruby@matador-group.eu 
6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa tejto Zmluvy, okrem písomností 

smerujúcich k zániku alebo zmene Zmluvy si budú doručovať na e-mailové adresy uvedené 
v záhlaví Zmluvy. Písomnosti smerujúce k zániku alebo k zmene Zmluvy si budú zmluvné 
strany doručovať ako doporučenú zásielku prostredníctvom pošty. V prípade neprevzatia 
zásielky sa zásielka považuje za doručenú po uplynutí piatich dní odo dňa jej uloženia na pošte. 
V prípade odmietnutia prevzatia zásielky sa zásielka považuje za doručenú dňom odmietnutia 
prevzatia zásielky. 

7. Zmluva a všetky vzťahy so Zmluvou súvisiace a zo Zmluvy vyplývajúce sa spravujú 
slovenským právnym poriadkom a to najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a súvisiacich predpisov. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so Zmluvou budú riešené 
prednostne dohodou zmluvných strán a v prípade, ak spor nebude urovnaný dohodou 
zmluvných strán, ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená postúpiť spornú záležitosť na 
rozhodnutie príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky. 

8. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať výlučne písomnými dodatkami podpísanými 
zmluvnými stranami.  

9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si pri uzatvorení Zmluvy vymenili 
a informácie a údaje spojené s plnením Zmluvy považujú za dôverné informácie a zaväzujú sa 
o nich zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám. 

10. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 
Príloha č.1 – Cenová ponuka    

Príloha č.2 – Technická špecifikácia 

11. Pokiaľ akékoľvek z ustanovení Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 
zaväzujú sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením novým, 
ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu 
nahradzovaného ustanovenia. Neplatnosť alebo neúčinnosť ustanovenia Zmluvy sa nebude 
dotýkať ostatných ustanovení Zmluvy. 

12. Z dôvodu, že Zariadenie bude spolu financované z prostriedkov poskytnutých odberateľovi  na 
základe zmluvy o NFP, je  dodávateľ povinný umožniť výkon kontroly/auditu/overovania 
súvisiace s dodávkou podľa tejto Zmluvy, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy 

mailto:miroslav.hruby@matador-group.eu
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o NFP, i po ukončení jej platnosti, a to oprávnenými osobami v zmysle zmluvy o NFP a 
poskytnúť týmto osobám akúkoľvek potrebnú spoluprácu. Za osoby oprávnené na výkon 
kontroly/auditu sa považujú:  

a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku  a nim poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 

a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a nim poverené osoby 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené 

na výkon kontroly/auditu,  
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f)  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. .  
13. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, po dvoch vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. 
14. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu vrátane prípadných odkazov 

na právne normy porozumeli, je vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle prostej akéhokoľvek 
omylu, nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, majú všetky 
oprávnenia na jej uzatvorenie a plnenie a na znak súhlasu s jej obsahom Zmluvu obojstranne 
podpisujú.  

 

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

 

Odberateľ:  Dodávateľ: 

MATADOR Industries a.s.      

 

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

Ing. Martin Kele, predseda predstavenstva                       (meno, priezvisko, funkcia) 

 

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

 

Ing. Juraj Čapek, podpredseda predstavenstva   
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