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A.1 - Pokyny pre uchádzačov
Časť I. Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
IČO:
Sídlo organizácie:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky,
odbor verejného obstarávania
00699021
Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava
PhDr. Eva Böhmerová
02/ 5978 2897
02/ 5978 2899
eva.bohmerova@mzv.sk

2. Predmet zákazky
2.1. Predmetom zákazky je tlač a dodanie slovenských schengenských vízových nálepiek v
predpokladanom počte 1 050 000 kusov (ktorá zahŕňa aj dodávku vzorov „SPECIMEN“ v
predpokladanom množstve 200 kusov) počas trvania rámcovej dohody po dobu 7 rokov
(t.j. v predpokladanom množstve 150 000 kusov ročne). Predpokladaný počet 150 000
kusov vízových nálepiek za rok je založený na predchádzajúcej spotrebe vízových
nálepiek a v ďalších rokoch môže klesnúť alebo stúpnuť. Dodávka vízových nálepiek
bude realizovaná na základe objednávok verejného obstarávateľa. Dodávka vízových
nálepiek musí byť uskutočnená najneskôr do 3 mesiacov od zadania objednávky. V rámci
jednej objednávky budú vízové nálepky verejným obstarávateľom objednané
v minimálnom počte 30 000 kusov. Technická špecifikácia jednotného formátu víz pre
všetky členské štáty Schengenu vychádza z Nariadenia Rady ES 1683/95 v znení
nariadenia č. 334/2002 a 856/2008 a Rozhodnutia Európskej komisie č. K(2010)319.
2.2.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane špecifikácie predmetu zákazky tvorí časť
súťažných podkladov B.1 „Opis predmetu zákazky“ a príloha č. 1 k súťažným podkladom.

2.3.

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet:
Hlavný slovník: 22456000-1 – Povolenia
Doplňujúci predmet:
Hlavný slovník: 79810000-5 – Tlačiarenské služby
Hlavný slovník: 22450000-9 – Chránené tlačoviny

3. Komplexnosť dodávky
3.1. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet
zákazky uvedený v časti B.1 „Opis predmetu zákazky“.
3.2.

Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky.

3.3.

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

4. Zdroj finančných prostriedkov
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4.1.

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov vyčlenených pre verejného
obstarávateľa zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

4.2.

Splatnosť faktúr bude stanovená v súlade s pravidlami obsiahnutými v zákone č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

4.3.

Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby.

5. Typ zmluvy
5.1

Rámcová dohoda bude uzavretá podľa Obchodného zákonníka na dobu 84 mesiacov a
nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centálnom registry zmlúv.

5.2

Rámcová dohoda bude uzavretá v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou úspešného
uchádzača.

6. Miesto a čas poskytnutia predmetu zákazky
6.1.

Miesto dodávky vízových nálepiek bude sídlo verejného obstarávateľa:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta č. 2
833 36 Bratislava

6.2.

Predmet zákazky bude dodávaný na základe čiastkových objednávok, podrobnosti sú
uvedené v rámcovej dohode. Dodávka vízových nálepiek musí byť uskutočnená najneskôr
do 3 mesiacov od zadania objednávky.

7. Druh zákazky
7.1.

Zákazka na dodanie tovaru v oblasti obrany a bezpečnosti podľa ustanovenia
§ 3 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

7.2.

Predpokladaná hodnota zákazky je podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní stanovená
v hodnote 630 000 EUR bez DPH.

8. Lehota viazanosti ponuky
8.1.

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je verejným obstarávateľom stanovená do
01.03.2014.

8.2.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby predĺžiť stanovenú lehotu
viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ upovedomí vybratých záujemcov/uchádzačov o
predĺžení lehoty viazanosti ponúk.

Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie
9. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a vybratými záujemcami alebo uchádzačmi
9.1.

Komunikácia, poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi verejným
obstarávateľom a vybratými záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať v súlade
s § 16 zákona o verejnom obstarávaní.

10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
10.1. V prípade potreby objasniť údaje uvedené v súťažných podkladoch môže ktorýkoľvek
z vybratých záujemcov v stanovenej lehote požiadať o ich vysvetlenie. Poskytovanie
informácií medzi verejným obstarávateľom a vybratými záujemcami sa zo strany verejného
obstarávateľa bude uskutočňovať výlučne písomnou formou (poštou alebo elektronicky).
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10.2. Za včas doručenú žiadosť vybratého záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov alebo
iných poskytnutých informácií sa považuje žiadosť doručená do podateľne verejného
obstarávateľa alebo žiadosť doručená elektronicky na emailovú adresu kontaktnej osoby
najneskôr do 16.12.2013 do 12:00 hod. stredoeurópskeho času. V žiadosti musí byť
zrejmá identifikácia záujemcu (najmä: obchodný názov, sídlo a adresa, telefonický a
faxový kontakt, e-mailová adresa, kontaktná osoba a pod.). Odpoveď na každú žiadosť o
vysvetlenie verejný obstarávateľ poskytne bezodkladne, najneskôr však šesť dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, všetkým vybratým záujemcom.
10.3. Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým vybratým záujemcom najneskôr
šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
11.1. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa vzhľadom na predmet zákazky
neuskutoční.

Časť III. Príprava ponuky
12. Rozdelenie ponuky na časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“ (obsah ponuky)
12.1. Ponuka musí byť predložená tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky,
označenú slovom „Ostatné“ a osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie
kritérií na vyhodnotenie ponúk označenú slovom „Kritériá“.
12.1.1.

V časti ponuky označenej ako „Ostatné“ uchádzač predloží:
a) súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto
časti ponuky (obsah ponuky); súpis bude podpísaný štatutárnym/mi
zástupcom/mi uchádzača (s uvedením jeho/ich mena, priezviska a funkcie,
dátumom podpísania ponuky, odtlačkom pečiatky uchádzača), ktorý/í je/sú
oprávnený/í konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok
v závislosti od úpravy konania spoločnosti v Obchodnom registri alebo inom
obdobnom registri,
b) identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého
člena skupiny): obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko
a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ
DPH, DIČ, bankové spojenie, číslo bankového účtu, kontaktnú osobu, kontaktné
telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová adresa,
c) vyplnené „Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže a predstavenie skupiny
dodávateľov“ podľa vzoru uvedeného v prílohe k časti A.1 súťažných podkladov;
v prípade skupiny dodávateľov treba uviesť plnú moc pre jedného člena skupiny,
ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých
ostatných členov skupiny v zmysle vzoru uvedeného v prílohe k časti A.1
súťažných podkladov,
d) písomný záväzok uchádzača (čestné vyhlásenie) bezodkladne informovať
verejného obstarávateľa o každej zmene v jeho organizácii, v dodávateľskom
reťazci alebo priemyselnej stratégii, ktorá by mohla mať vplyv na jeho záväzky
voči verejnému obstarávateľovi,
e) doklad preukazujúci zloženie zábezpeky podľa časti A.4 súťažných podkladov,
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f) kontaktné údaje osoby uchádzača zodpovednej za účasť uchádzača v
elektronickej aukcii (meno, priezvisko, tel. číslo a emailovú adresu pre účely
elektronickej aukcie podľa časti A.3 súťažných podkladov),
g) čestné vyhlásenie uchádzača, že v prípade, ak sa stane úspešným uchádzačom
vo verejnom obstarávaní, preukáže verejnému obstarávateľovi pred podpisom
rámcovej dohody, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
podnikateľom pri výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu najmenej vo
výške 500 000 EUR alebo jej ekvivalent v cudzej mene.
12.1.2. V časti ponuky označenej ako „Kritériá“ uchádzač predloží:
a) súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh tejto
časti ponuky (obsah ponuky); súpis bude podpísaný štatutárnym/mi
zástupcom/mi uchádzača (s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie, dátumom
podpísania ponuky, odtlačkom pečiatky uchádzača), ktorý/í je/sú oprávnený/í
konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od
úpravy konania spoločnosti v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri,
b) vyplnený návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy
k časti A.2 súťažných podkladov.
c) kópiu ponuky podľa bodu 22.3 v elektronickej podobe (obe časti ponuky).
13. Vyhotovenie ponuky
13.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu. Ponuka musí byť čitateľná a musí byť vyhotovená v listinnej podobe, a to písacím
strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.
13.2. Doklady a dokumenty vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov podpísané každým
členom skupiny dodávateľov alebo osobou oprávnenou konať za každého člena skupiny
dodávateľov.
13.3. Doklady vystavené iným subjektom alebo úradom uchádzač podpisovať nemusí.
13.4. Doklady, potvrdenia a iné dokumenty, tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto
súťažných podkladoch musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne
overené kópie.
13.5. Odporúča sa každú časť (časť „Ostatné“, časť „Kritériá“) ponuky pevne zviazať, aby:
•
•
•

nebola rozoberateľná,
nedošlo k neoprávnenej manipulácii s jednotlivými listami ponuky,
tvorila jeden celok (napr. knižná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým
spojením, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená odtlačkom pečiatky
uchádzača alebo rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený
prelepením páskou a opatrený odtlačkom pečiatky uchádzača).

14. Jazyk ponuky
14.1. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v
slovenskom jazyku alebo českom jazyku.
14.2. Ak bude ponuka obsahovať doklad, resp. písomnosť v jazyku inom ako v slovenskom
alebo českom, verejný obstarávateľ požaduje priložiť v ponuke k tomuto dokladu, resp.
písomnosti aj jej preklad do slovenského jazyka alebo českého jazyka. V prípade zistenia
rozdielu medzi obsahom dokladu, resp. písomnosti predloženej v jazyku inom ako v
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slovenskom alebo českom a jeho prekladom v jazyku slovenskom alebo českom, verejný
obstarávateľ bude prihliadať, resp. posudzovať preklad takéhoto dokladu, resp. písomnosti
do jazyka slovenského alebo českého.
15. Mena a ceny uvádzané v ponuke
15.1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov.
15.2. Navrhovaná cena bude uvedená v eurách na 3 desatinné miesta.
15.3. Do konečnej ceny predmetu zákazky sú započítané všetky vynaložené náklady dodávateľa.
15.4. Navrhnutá cena predmetu zákazky v ponuke bude podkladom pre počiatočné ceny v
elektronickej aukcii (t.j. aukčné prvky).
15.5. Cena bude spracovaná podľa časti B.2 „Spôsob určenia ceny“ týchto súťažných podkladov.
16. Zábezpeka ponuky
16.1. Zábezpeka ponuky bola verejným obstarávateľom stanovená vo výške 10 000 EUR.
16.2. Podmienky zloženia a podmienky uvoľnenia a vrátenia zábezpeky sú uvedené v časti A.4
„Zábezpeka“.
16.3. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač v zmysle podmienok uvedených v časti
A.4 „Zábezpeka“.
16.4. Doklady o preukázateľnom zložení zábezpeky musia byť súčasťou ponuky časť „Ostatné“.
16.5. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk musí zábezpeka naďalej zabezpečovať
viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk. V prípade, ak bude
zábezpeka zložená formou bankovej záruky na dobu, ktorá by mala uplynúť skôr ako
predĺžená lehota viazanosti ponúk, uchádzač bude povinný predložiť bankovú záruku
opakovane s predĺženou dobou platnosti v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia
verejného obstarávateľa o predĺžení lehoty viazanosti uchádzačovi. V prípade, ak uchádzač
nepredloží verejnému obstarávateľovi tento doklad od banky v určenej lehote, bude ponuka
uchádzača z verejnej súťaže vylúčená.
16.6. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač
a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk,
b) neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
17. Náklady na ponuku
17.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
17.2. Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 19.1 a predložené v lehote na predkladanie
ponúk podľa bodu 19.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti
ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.

Časť IV. Predkladanie ponuky
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18. Označenie obálky ponuky
18.1. Uchádzač vloží obe časti ponuky (časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“) do obalu. Obal ponuky
(t. j. obal celej ponuky, vo vnútri ktorého sa nachádza samostatný uzatvorený obal
označený ako „Ostatné“ a samostatný uzavretý obal označený ako „Kritériá“) musí byť
uzatvorený, nepriehľadný a označený požadovanými údajmi podľa bodu 18.2.
18.2. Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:






názov a adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 19.1
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača; v prípade skupiny
dodávateľov obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania každého člena skupiny
dodávateľov
označenie „Užšia súťaž – neotvárať“
označenie heslom verejného obstarávania „Tlač vízových nálepiek.“

19. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
19.1. Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
odbor verejného obstarávania
Hlboká cesta č. 2, 833 36 Bratislava
(Stránkové hodiny v podateľni sú: 07.30 do 15.30 h počas pracových dní)
19.2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 02.01.2013 o 10:00 hod. stredoeurópskeho
času.
19.3. Ponuka uchádzača predložená v listinnej podobe po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
uvedenej v bode 19.2. sa vráti uchádzačovi neotvorená.
20. Zmena a odvolanie ponuky
20.1. Zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk na základe písomnej žiadosti uchádzača v listinnej podobe, podpísanej
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne cez
podateľňu alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 19.1.
Novú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 19.2
a na adresu podľa bodu 19.1.

Časť V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
21. Otváranie ponúk
21.1. Verejný obstarávateľ v procese zadávania zákazky použije elektronickú aukciu, preto bude
otváranie ponúk neverejné v zmysle ustanovenia § 43 ods. 3 tretia veta zákona o verejnom
obstarávaní. Neverejné otváranie ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa
02.01.2013 o 11:00 hod. stredoeurópskeho času. Na neverejnom otváraní ponúk sa
zúčastní výlučne komisia verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk bez prítomnosti
uchádzačov. Otváranie častí ponúk označených ako „Kritériá“ sa uskutoční v súlade s § 41
ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní.
21.2. Verejný obstarávateľ po otvorení častí ponúk označených ako ,,Kritériá“ nezašle
uchádzačom, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých
ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania tejto časti ponuky z dôvodu neverejného
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otvárania ponúk stanoveného v ustanovení § 43 ods. 3 tretia veta zákona o verejnom
obstarávaní.
22. Predloženie ponuky
22.1. Uchádzač predloží ponuku v písomnej forme a listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie jej obsahu, v uzavretom obale podľa bodu 19. osobne cez podateľňu alebo
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 19.1. a v lehote na
predkladanie ponúk podľa bodu 19.2. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku
prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 19.2. rozhodujúci termín doručenia
ponuky verejnému obstarávateľovi.
22.2. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 19.1., verejný obstarávateľ vydá
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
22.3. Uchádzač predloží v rámci ponuky aj jej kópiu v elektronickej forme na dátovom nosiči,
ktorý bude súčasťou ponuky v časti „Kritériá“ (CD ROM, DVD a pod.) vo formáte .pdf
v zmysle pokynov, ktoré sú uvedené na http://crdvo.uvo.gov.sk/, z dôvodu povinnosti
verejného obstarávateľa vkladať dokumenty do centrálneho registra dokumentov verejného
obstarávania v súlade s § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a z dôvodu povinnosti
zverejňovania ponúk uchádzačov v profile po uzavretí zmluvy podľa § 49a ods. 4 zákona
o verejnom obstarávaní. Ponuka predložená vo formáte .pdf musí byť totožná s ponukou
predloženou v listinnej podobe, pri zohľadnení príslušných ustanovení zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (treba vymazať, resp.
začierniť číslo bankového účtu, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail, podpis). Ak ide
o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa
v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali
a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
23. Vyhodnotenie ponúk
23.1. Ponuky budú vyhodnocované z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na
predmet zákazky a náležitosti ponuky a podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk. Komisia na
vyhodnetenie ponúk (ďalej len „komisia“) vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na
predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky, komisia
vyhodnotí ponuky aj z hľadiska požiadaviek na bezpečnosť a ochranu utajovaných
skutočností a bezpečnosť dodávok a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú určené požiadavky.
23.2. Komisia môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk pred ich vyhodnotením.
V takom prípade bude komisia postupovať podľa § 42 zákona.
23.3. Komisia nesmie vyzvať ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka
zvýhodnila. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a
počítaní.
23.4. Zodpovednosť za údaje uvedené v ponuke nesie uchádzač. Komisia vyzve uchádzača na
opravu zrejmých chýb v písaní a počítaní.
23.5. O potrebe vysvetlenia ponuky komisia upovedomí uchádzača bezodkladne.
23.6. Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia
a lehoty, v ktorej môže podať námietky podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní.
23.7. Komisia identifikuje uchádzačov, ktorých ponuky neboli z verejného obstarávania
vylúčené a ktorí majú právo zúčastniť sa elektronickej aukcie.
23.8. Verejný obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku:



Informáciu o tom, že boli z verejného obstarávania vylúčení, alebo
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Výzvu na účasť v elektronickej aukcii (Pozvánku)

24. Podmienky elektronickej aukcie
24.1. Elektronickej aukcii (Súťažnému kolu) bude predchádzať Prípravné kolo, ktoré slúži
k zadaniu vstupných cien, ktoré do e-aukčnej siene zadá administrátor elektronickej aukcie
a to v súlade s pôvodnými, písomne predloženými ponukami. Uchádzačom, ktorí budú
vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii, bude v Prípravnom kole a v čase uvedenom vo
výzve sprístupnená e-aukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných
vstupných cien. Každý uchádzač v Prípravnom kole bude vidieť iba svoju ponuku
a nemôže ju meniť.
24.2. Počas elektronickej aukcie (Súťažného kola) bude môcť uchádzač meniť cenu smerom
nadol, a to cenu v eurách bez DPH za jeden kus vízovej nálepky.
24.3. Uchádzači zaokrúhľujú svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na tri desatinné
miesta.
24.4. Termín konania elektronickej aukcie (Súťažného kola) bude uvedený vo Výzve na účasť v
elektronickej aukcii (Pozvánke), ktorá bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva
pracovné dni pred konaním elektronickej aukcie (Súťažného kola) po úvodnom
neverejnom vyhodnotení ponúk uchádzačov. Elektronická aukcia bude realizovaná
prostredníctvom aukčného portálu PROe.biz.
24.5. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží návrh na plnenie kritérií podľa prílohy k časti
A.2 a s týmito cenami a hodnotami bude začínať elektronická aukcia.
24.6. Každému uchádzačovi budú počas elektronickej aukcie (Súťažného kola) sprístupnené
najmä:
- jeho cena v eurách bez DPH za jeden kus vízovej nálepky,
- najnižšia cena v eurách bez DPH za jeden kus vízovej nálepky,
- jeho aktuálne poradie,
- čas zostávajúci do konca elektronickej aukcie.
24.7. Uchádzač môže cenu v eurách bez DPH za jeden kus vízovej nálepky len znižovať smerom
nadol, pri minimálnom znížení o 0,001 eura z aktuálnej ceny za jeden kus vízovej nálepky
bez DPH daného uchádzača. Maximálny krok zníženia ceny v eurách bez DPH za jeden
kus vízovej nálepky nie je určený. Uchádzač však bude upozornený pri zmene ceny o viac
ako 0,05 eura. Upozornenie sa viaže k aktuálnej cene v eurách bez DPH za jeden kus
vízovej nálepky daného uchádzača.
24.8. Nová cena v eurách bez DPH za jeden kus vízovej nálepky predložená uchádzačom
v priebehu elektronickej aukcie nemôže viesť k dorovnaniu aktuálne najnižšej ceny
v eurách bez DPH za jeden kus vízovej nálepky aktuálne prvého uchádzača (tak, aby
súčasne boli dvaja uchádzači na prvom mieste), ani k dorovnaniu ceny druhom a ďalších
miestach poradia.
24.9. Čas trvania elektronickej aukcie (Súťažného kola) bude 20 minút s možným predlžovaním.
Elektornická aukcia (Súťažné kolo) bude predlžovaná o 2 minúty vždy pri zmene
poradia uchádzačov v posledných 2 minútach.
24.10. Technické informácie: Počítač musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť je
nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer od verzie 7.0 a vyššej,
- Mozilla Firefox od verzie 13.0 a vyššej
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- Google Chrome.
Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, nie však garantovaná. Ďalej je nutné mať
v prehliadači zapnuté cookies a javascripty. Všetky ďalšie potrebné informácie uchádzač
nájde na stránke http://support.proe.biz.
24.11. Všetky ďalšie potrebné a dôležité informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie
budú uchádzačom zaslané vo výzve na účasť v elektronickej aukcii. Verejný obstarávateľ
si vyhradzuje právo v prípade potreby uskutočniť zmeny základných parametrov
elektronickej aukcie. Tie budú uvedené vo výzve na účasť v elektronickej aukcii.
24.12. V prípade objektívnych technických problémov na strane verejného obstarávateľa (ktoré
vie verejný obstarávateľ preukázať) si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo opakovať
elektronickú aukciu v náhradnom termíne. V prípade opakovania elektronickej aukcie bude
uchádzačom zaslaná výzva podľa zákona o verejnom obstarávaní. Všetky potrebné
informácie o čase konania a priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom oznámené
prostredníctvom Výzvy na účasť v elektronickej aukcii, ktorá bude uchádzačom zaslaná na
e-mail. Za technické chyby, ktoré by mohli nastať na strane uchádzača verejný obstarávateľ
nezodpovedá. Verejný obstarávateľ si ďalej vyhradzuje právo na zmenu aukčného partnera,
ktorý bude zabezpečovať elektronickú aukciu.
24.13. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby si pre prípad výpadku elektrického prúdu
alebo pripojenia na internet, zabezpečili náhradný elektrický zdroj a náhradné pripojenia na
internet.

Časť VI. Prijatie ponuky
25. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
25.1. Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná bude po skončení elektronickej
aukcie bezodkladne zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk vrátane poradia
uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení
uvedie identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej
ponuky a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona
o verejnom obstarávaní.
26. Uzavretie rámcovej dohody
26.1. Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá rámcová
dohoda nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným
uchádzačom.
26.2. Verejný obstarávateľ uzavrie rámcovú dohodu v súlade s § 45 zákona o verejnom obstarávaní.
27. Zrušenie verejného obstarávania
27.1. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky na základe dôvodov
uvedených v § 46 zákona o verejnom obstarávaní.
27.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak
nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom verejného obstarávateľa alebo sú
neregulárne alebo inak neprijateľné a zrušiť postup zadávania zákazky v prípade, ak cena
v ponuke úspešného uchádzača prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný
obstarávateľ určenú na predmet zákazky (predpokladaná hodnota zákazky).
27.3. Verejný obstarávateľ v takých prípadoch upovedomí uchádzačov o zrušení použitého postupu
verejného obstarávania s uvedením dôvodu zrušenia a oznámi postup, ktorý použije pri
zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
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Časť VII. Dôvernosť vo verejnom obstarávaní a aplikácia zákona o verejnom
obstarávaní
28. Dôvernosť procesu verejného obstarávania
28.1 Verejný obstarávateľ je podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní povinný zachovávať
mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré mu
uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú obchodným
tajomstvom. Za dôverné informácie je na účely zákona o verejnom obstarávaní možné označiť
výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely,
spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, tak aj
spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom
obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu
dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a
úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
29. Aplikácia zákona o verejnom obstarávaní
29.1 Skutočnosti neupravené v týchto súťažných
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

podkladoch

sa

spravujú

príslušnými

12
Užšia súťaž na úseku obrany a bezpečnosti – Tlač vízových nálepiek

Príloha k časti A.1
Uchádzač : ...............................................................................................................
Vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže a predstavenie skupiny dodávateľov
1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami užšej súťaže na predmet zákazky „Tlač vízových
nálepiek“, ktoré určil verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch.
2. Vyhlasujeme, že súhlasíme s obchodnými podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom
v časti B.3 „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“ týchto sťažných podkladov, ktoré
su pre nás záväzné, a nebudeme ich jednostranne doplňať a upravovať. Pred podpisom rámcovej
dohody s úspešným uchádzačom budú verejným obstarávateľom doplnené údaje podľa výsledku
verejného obstarávania a ďalšie v návrhu rámcovej dohody nevyplnené údaje (napríklad
identifikačné údaje zhotoviteľa atď.), ktoré neboli známe verejnému obstarávateľovi pri príprave
návrhu rámcovej dohody.
3. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s
týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu
pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená
v profile verejného obstarávateľa v súlade s § 49a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

Dátum: .........................................

Podpis: ............................................

vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača
Iba pre skupinu dodávateľov:
7. Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, zložená z členov skupiny ............... (uviesť pre všetkých
členov skupiny: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb
oprávnených konať za člena skupiny), že v prípade prijatia našej ponuky vytvoríme pred
uzatvorením rámcovej dohody na uskutočnenie predmetu zákazky, z dôvodu riadneho plnenia
rámcovej dohody, právnu formu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
8. Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, že budeme ručiť spoločne a nerozdielne za záväzky
skupiny dodávateľov vyplývajúce z rámcovej dohody na uskutočnenie predmetu zákazky.
9. Skupina dodávateľov udeľuje splnomocnenie
................................................................. ,
(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania jedného z členov skupiny dodávateľov)
na základe ktorého je člen skupiny dodávateľov oprávnený komunikovať, prijímať pokyny
a konať za skupinu dodávateľov vo veciach týkajúcich sa verejného obstarávania na predmet
zákazky „Tlač vízových nálepiek“.
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Dátum: .........................................

Podpis: ............................................

vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača
Poznámka:
-

dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny
dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za
každého člena skupiny dodávateľov)

14
Užšia súťaž na úseku obrany a bezpečnosti – Tlač vízových nálepiek

A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
Verejný obstarávateľ v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní stanovil na
vyhodnotenie ponúk nasledovné kritérium – NAJNIŽŠIA CENA:
Cena v eurách bez DPH za jeden kus vízovej nálepky. Uchádzači zaokrúhľujú svoje návrhy v zmysle
matematických pravidiel na tri desatinné miesta.
Pravidlá a postup pri vyhodnotení ponúk:
1. Pred začatím elektronickej aukcie komisia na vyhodnotenie ponúk vyhodnotí ponuky podľa kritéria na
vyhodnotenie ponúk (§ 43 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní). Rovnako budú ponuky vyhodnocované
v rámci elektronickej aukcie.
2. Do elektronickej aukcie verejný obstarávateľ zaradí iba tých uchádzačov, ktorí preukázali splnenie
podmienok účasti a ktorých ponuky neboli vylúčené. V elektronickej aukcii sa hodnotí kritérium cena
v eurách bez DPH za jeden kus vízovej nálepky v zmysle vyššie uvedených pravidiel.
3. Úspešnou ponukou bude ponuka uchádzača s najnižšou cenou, t.j. ponuka, ktorá sa po elektronickom
vyhodnotení v elektronickej aukcii umiestni na prvom mieste.
Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritéria (príloha k časti A.2 súťažných podkladov) na
priloženom formulári v časti ponuky „Kritériá“.
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Príloha k časti A.2
Návrh na plnenie kritérií

Údaje:
Obchodné meno uchádzača

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

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača

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

Cena bez DPH za jeden kus
vízovej nálepky v eurách
zaokrúhlená na 3 desatinné
miesta

V ……………….…….. dňa ....................
uviesť miesto a dátum podpisu

.............................................
vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača

Poznámka:
-

dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny
dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za
každého člena skupiny dodávateľov)

Návrh uchádzača na plnenie kritéria musí byť súčasťou časti ponuky „Kritériá“.
Uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na tri desatinné miesta.
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A.3 Kontaktné údaje pracovníka zodpovedného za účasť uchádzača
v elektronickej aukcii

Za proces elektronickej aukcie uchádzača je zodpovedná nasledovná osoba:
Meno:
Priezvisko:
Funkcia:
tel. číslo:
funkčná emailová adresa pre účely elektronickej aukcie:
Vyššie uvedená osoba sa oboznámila so systémom elektronickej aukcie a prečítala si pravidlá
uvedené v týchto súťažných podkladoch.
Vyššie uvedená osoba je oboznámená s hotline telefónnym číslom poskytovateľa e-aukčného
softvéru +421220255999 a v prípade technických problémov bude prednostne kontaktovať
prevádzkovateľa aukčného systému.

V ……………….…….. dňa ....................
[uviesť miesto a dátum podpisu]

.............................................
[vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača]
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A.4 - Zábezpeka
1.

Zábezpeka ponúk sa vyžaduje.

2.

Zábezpeka je stanovená vo výške 10 000 EUR (slovom desaťtisíc EUR).

3.

Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet verejného obstarávateľa
alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača v prospech verejného obstarávateľa.

4.
Spôsob zloženia zábezpeky:
4.1.
Zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet verejného obstarávateľa:
4.1.1.
Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa podľa
nasledovných inštrukcií:
Pre uchádzačov, ktorí realizujú tuzemský platobný príkaz:
Číslo účtu: 7000073623/8180
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 82013
Špecifický symbol: IČO uchádzača
Doplňujúce údaje: Zábezpeka ,,Tlač vízových nálepiek“
Pre uchádzačov, ktorí realizujú cezhraničný platobný príkaz:
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava,
Slovakia
Názov účtu: BÚ - depozitný neúr. MZVaEZ SR
Číslo účtu príjemcu (IBAN): SK2981800000007000073623
SWIFT: SUBASKBX
Príjemca: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej repubilky,
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
IČO: 00699021
Účel platby: obchodné meno uchádzača, zábezpeka „Tlač vízových nálepiek“
4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.
4.2.
4.2.1.

4.2.2.

Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr
v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doba platnosti zábezpeky spôsobom
zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk.
Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa odseku 4.1.1.
a odseku 4.1.2 tejto časti súťažných podkladov, bude ponuka uchádzača z tejto užšej súťaže
vylúčená.
Doklad o zložení zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného
obstarávateľa musí byť súčasťou ponuky.
Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:
Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka.
Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou
zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Banková záruka musí
zabezpečovať viazanosť ponuky uchádzača minimálne do uplynutia lehoty viazanosti ponúk
stanovenej v bode 8.1 časti A.1 týchto súťažných podkladov.
Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa
(veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako
zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky.
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Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 4.2.1. a bodu 4.2.2. tejto časti
súťažných podkladov, bude ponuka uchádzača z tejto užšej súťaže vylúčená. Ak bankovú
záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky,
záručnú listinu vyhotoví v štátnom jazyku krajiny sídla banky. Takáto záručná listina musí
byť zároveň doložená prekladom do slovenského jazyka alebo českého jazyka.
4.3. Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa uvedených bodov 4.1. alebo 4.2. tejto časti
súťažných podkladov.
4.4. Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky ponuky po uplynutí lehoty viazanosti ponúk:
4.4.1. Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa
podľa bodu 4.1. tejto časti súťažných podkladov, verejný obstarávateľ zábezpeku uvoľní
najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia rámcovej dohody.
4.4.2. Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky podľa bodu 4.2. tejto časti súťažných
podkladov, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (verejný
obstarávateľ) neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.
4.5. Podmienky uvoľnenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk.
4.5.1. Verejný obstarávateľ pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uvoľní zábezpeku uchádzačovi do
siedmich dní, ak:
4.5.1.1.
verejný obstarávateľ vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal
námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona
o verejnom obstarávaní.
4.5.2. Verejný obstarávateľ bezodkladne uvoľní zábezpeku uchádzačovi, keď zruší použitý postup
zadávania zákazky.
4.5.3. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky
až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.
4.2.3.

5.

Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v
lehote viazanosti ponúk alebo neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9 zákona o verejnom
obstarávaní.
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B.1 - Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je tlač a dodanie slovenských schengenských vízových nálepiek v
predpokladanom počte 1 050 000 kusov (ktorá zahŕňa aj dodávku vzorov „SPECIMEN“ v
predpokladanom množstve 200 kusov) počas trvania rámcovej dohody po dobu 7 rokov (t.j. v
predpokladanom množstve 150 000 kusov ročne). Predpokladaný počet 150 000 kusov vízových nálepiek
za rok je založený na predchádzajúcej spotrebe vízových nálepiek a v ďalších rokoch môže klesnúť alebo
stúpnuť. Dodávka vízových nálepiek bude realizovaná na základe objednávok verejného obstarávateľa.
Dodávka vízových nálepiek musí byť uskutočnená najneskôr do 3 mesiacov od zadania objednávky.
V rámci jednej objednávky budú vízové nálepky verejným obstarávateľom objednané v minimálnom
počte 30 000 kusov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať vízové nálepky počas trvania
rámcovej dohody v menšom alebo väčšom počte ako je uvedené predpokladané množstvo, pričom
súhrnná cena za všetky dodávky vízových nálepiek počas trvania rámcovej dohody neprekročí sumu
630 000 EUR bez DPH. Po výrobe budú vízové nálepky páskovane po 100 kusoch a balené do
priehľadnej fólie a následne po 1000 kusoch do kartónových obalov a doručené bezpečným spôsobom na
adresu sídla verejného obstarávateľa v Slovenskej republike. Celá výroba musí prebehnúť v
kvalifikovanej bezpečnostnej tlačiarni v osobitne zabezpečených priestoroch. Dodávka vízových nálepiek
musí byť uskutočnená najneskôr do 3 mesiacov od zadania objednávky. Vízová nálepka má obdĺžnikový
tvar a obsahuje priestor pre integrovanú fotografiu; optický variabilný znak (kinegram); logo
pozostávajúce z písmen označujúcich Slovenskú republiku "SK" s efektom latentného obrazu; označenie
vízum napísané veľkými písmenami, ktoré má v závislosti od uhla pohľadu zelenú alebo červenú farbu;
predtlačené deväťmiestne číslo vízovej nálepky s osobitným typom písma; kód krajiny pozostávajúci z
troch písmen "SVK". Vzor vízovej nálepky, ktorý obsahuje všetky požadované ochranné prvky, tvorí
prílohu č. 1 súťažných podkladov a je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
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B.2 - Spôsob určenia ceny
Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky uvedená v prílohe k časti A.2 súťažných podkladov,
resp. suma uvedená uchádzačom do elektronickej aukcie je stanovená v súlade so zákonom NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena je stanovená ako cena maximálna počas
platnosti rámcovej dohody a musia v nej byť zahrnuté všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu
zákazky. Do tejto ceny je možné započítať iba ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa §
2 a § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 3 vyhl. č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov.
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B.3 - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky
Nižšie uvedený návrh rámcovej dohody je pre uchádzačov záväzný. Uchádzači nie sú oprávnení ho
dopĺňať a akýmkoľvek spôsobom upravovať, čo potvrdzujú predložením čestného vyhlásenia, ktoré je
obsiahnuté v prílohu k časti A.1 týchto súťažných podkladov a bude predložené v časti ponuky uchádzača
označenej ako „Ostatné.“
Uchádzači nepredkladajú podpísaný nižšie uvedený návrh rámcovej dohody vo svojej ponuke.
Pred podpisom rámcovej dohody s úspešným uchádzačom budú verejným obstarávateľom
doplnené údaje podľa výsledku verejného obstarávania a ďalšie v návrhu rámcovej dohody nevyplnené
údaje (napríklad identifikačné údaje zhotoviteľa atď.), ktoré neboli známe verejnému obstarávateľovi pri
príprave návrhu rámcovej dohody.
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ČÍSLO RÁMCOVEJ DOHODY: 361.691/2013-KONZ

Rámcová dohoda o zhotovení vízových nálepiek
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a podľa § 11,§ 64 ods. 3 a 4 a § 108h zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „rámcová dohoda“)

Objednávateľ
Názov:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Sídlo:
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava
IČO:
00699021
DIČ:
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
700073623/8180
Zastúpený:
(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ
Sídlo:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT banky:
Zastúpený:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany“)
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.1

Zhotoviteľ vyhlasuje, že:
a)

je právnickou osobou riadne založenou a zapísanou podľa právneho poriadku krajiny sídla
zhotoviteľa a disponuje materiálnymi, technickými a personálnymi prostriedkami k riadnemu
plneniu tejto rámcovej dohody a že v zmysle platných právnych predpisov je oprávnený a
schopný plniť predmet tejto rámcovej dohody,
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b)

má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone jeho podnikateľskej
činnosti a zaväzuje sa udržiavať poistenie zodpovednosti za škodu vo výške minimálne
päťstotisíc (500.000) EUR počas celej doby plnenia tejto rámcovej dohody,

c)

zhotoviteľ je držiteľom platného Facility Security Clearance pre stupeň utajenia „EU Secret“
vydané ......................................; a je spôsobilý manipulovať vo svojich priestoroch
s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia EU Secret a zaväzuje sa zaistiť dodržiavanie
zákonných povinností vo všetkých fázach plnenia tejto rámcovej dohody.

1.2

Objednávateľ vystaví do 15 dní od účinnosti tejto rámcovej dohody poverenie oprávňujúce
zhotoviteľa na výrobu vízových nálepiek. Na základe poverenia je zhotoviteľ oprávnený
zabezpečiť si na svoje náklady doplňujúce tlačové podklady najmä filmy nevyhnutné pre tlač
vízových nálepiek.

1.3

Táto rámcová dohoda obsahuje všeobecné dojednania ohľadom realizácie jednotlivých dodávok,
realizovaných v rámci právneho režimu založeného touto rámcovou dohodou, pričom jednotlivé
čiastkové dodávky predmetu plnenia budú uskutočnené len na základe samostatných písomných
objednávok objednávateľa.

1.4

Zmluvné strany si oznámia do 3 dní od uzatvorenia tejto rámcovej dohody oprávnené osoby, ktoré
vykonávajú za ne tie úkony, na ktoré ich oprávňuje táto rámcová dohoda, a ich emailové adresy.
Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť svoje oprávnené osoby jednostranne, sú však povinné na
takúto zmenu druhú zmluvnú stranu písomne bezodkladne upozorniť, a to elektronicky na
emailovú adresu zhotoviteľa: .......................@............ a na emailovú adresu objednávateľa:
........................@mzv.sk.
Článok 2
Predmet rámcovej dohody

2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe a v súlade s predloženými objednávkami a touto rámcovou
dohodou zhotoviť a doručiť pre objednávateľa po dobu platnosti tejto rámcovej dohody dodávky
vízových nálepiek a vzorov „SPECIMEN“ (ďalej aj „dielo“), a to na základe dohodnutej technickej
špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 Technická špecifikácia diela (ďalej len „príloha č. 1“).

2.2

Objednávateľ sa zaväzuje za objednané, zhotovené, doručené a odovzdané dielo zaplatiť cenu
v súlade s článkom 4 tejto rámcovej dohody.
Článok 3
Podmienky plnenia

3.1

Dielo uvedené v bode 2.1 tohto článku bude vyrobené a dodané na základe technickej špecifikácie,
ktorá obsahuje utajované skutočnosti podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorá je zhodná
s technickou špecifikáciou, stanovujúcou jednotný formát víz pre všetky členské štáty Schengenu,
na základe Nariadenia Rady (ES) 1683/95 v znení nariadenia č. 334/2002 a 856/2008 a
Rozhodnutia Európskej komisie č. K(2010)319.

3.2

Objednávateľ v písomnej objednávke urči presné množstvo vízových nálepiek a specimenov pre
jednotlivé dodávky. Objednávka musí obsahovať najmä nasledujúce údaje:
a)

číslo objednávky,

b)

počet objednávaných vízových nálepiek a objednávaných specimenov,

c)

požadovaný termín dodania,
24

Užšia súťaž na úseku obrany a bezpečnosti – Tlač vízových nálepiek

d)

dátum vystavenia objednávky a podpis oprávnenej osoby objednávateľa,

e)

číslo tejto rámcovej dohody,

f)

cena za 1 ks vízovej nálepky,

g)

cena za 1 ks specimenu, ak je predmetom objednávky aj specimen,

h)

celková cena objednávky,

i)

počiatočné číslo vízovej nálepky a specimenu, ak je predmetom objednávky aj specimen.

3.3

Zhotoviteľ potvrdí prijatie objednávky zaslanej elektronickou poštou na emailovú adresu
oprávnenej osoby objednávateľa obratom, najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia objednávky.
V prípade, že objednávka doručená v listinnej forme alebo elektronickou poštou nebude obsahovať
náležitosti uvedené v bode 3.2, bude takáto objednávka do piatich (5) pracovných dní vrátená
objednávateľovi a lehota na zhotovenie a dodanie diela sa bude odvíjať od termínu prijatia novej
objednávky. Objednávka sa považuje za zadanú dňom jej doručenia.

3.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a doručiť objednané dielo podľa tejto rámcovej dohody
v množstve uvedenom v objednávke do troch (3) mesiacov od doručenia objednávky. Zhotoviteľ
v plnom rozsahu zodpovedá za zhotovenie diela, ak sa na zhotovení diela podieľali aj
subdodávatelia.

3.5

Vízové nálepky budú číslovane vzostupne príslušnou deväťmiestnou neprerušovanou číselnou
radou začínajúcou od počiatočného čísla, ktoré určí objednávateľ v objednávke. Specimeny budú
číslovane vzostupne príslušnou deväťmiestnou neprerušovanou číselnou radou začínajúcou od
počiatočného čísla, ktoré určí objednávateľ v objednávke

3.6

Minimálny jednorazový počet objednaných vízových nálepiek v objednávke je tridsaťtisíc (30.000)
kusov, pričom tento počet sa uvedie v desiatkach kusov.

3.7

V prípade objednávky specimenov budú objednávateľovi dodané vždy v rámci dodávky vízových
nálepiek.

3.8

Zhotoviteľ zaistí do doby expedície dočasné uskladnenie diela vo vlastnom sklade v súlade
s bezpečnostnými opatreniami uvedenými v tejto rámcovej dohode.

3.9

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodnú na presnom termíne a čase prevzatia diela. Ak nedôjde
medzi zhotoviteľom a objednávateľom k dohode podľa predchádzajúcej vety, má zhotoviteľ právo
po zhotovení diela a po uplynutí lehoty uvedenej v bode 3.4 vyzvať najmenej pätnásť (15) dní pred
odovzdaním diela objednávateľa k jeho prevzatiu v pracovný deň od 8.00 do 16.00 hodiny a
objednávateľ je povinný dielo na základe tejto výzvy prevziať za podmienok stanovených touto
rámcovou dohodou.

3.10 Zhotoviteľ odovzdá dielo oprávnenej osobe objednávateľa v sídle objednávateľa. Prepravu do sídla
objednávateľa zabezpečuje zhotoviteľ na svoje nebezpečenstvo a na vlastné náklady tak, aby bol
zabezpečený bezpečný dovoz diela v súlade s bezpečnostnými opatreniami, ktoré je zhotoviteľ
povinný dodržiavať podľa platných právnych aktov Európskej únie, príslušných právnych
predpisov a vzhľadom na špecifický charakter diela.
3.11 Dielo je dodané dňom jeho protokolárneho prevzatia, t.j. dňom podpisu dodacieho listu
zhotoviteľom a objednávateľom.
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3.12 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční po skontrolovaní a prepočítaní diela objednávateľom.
Oprávnená osoba objednávateľa pri prevzatí diela vykoná náhodnú kontrolu akosti diela vo
vybraných balíkoch.
3.13 Zhotoviteľ odovzdá dielo nasledovne: vízové nálepky budú páskovane po 100 kusoch a balené do
priehľadnej fólie a následne po 1000 kusoch do kartónových obalov. Na každom kartónovom obale
bude nálepka s uvedením názvu, počtu kusov, druhov vízových nálepiek a čísla víz v kartónovom
obale obsiahnutých; v kartónovom obale bude priložený stručný návod na skladovanie
a manipuláciu s dielom v slovenskom jazyku a anglickom jazyku.
3.14 Na dodacom liste vystavenom zhotoviteľom bude uvedené:
a)
presné označenie zhotoviteľa a objednávateľa,
b)
číslo objednávky,
c)
číslo dodacieho listu a dátum vystavenia,
d)
špecifikácia diela,
e)
celkový počet vízových nálepiek a specimenov, s označením príslušnej série, časti číselnej
rady a počet kartónových obalov,
f)
miesto a dátum odovzdania a prevzatia diela,
g)
podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa a oprávnenej osoby objednávateľa.
3.15 Od odovzdania diela podľa tejto rámcovej dohody prechádza vlastnícke právo a zodpovednosť za
prevzaté dielo na objednávateľa.
3.16 Zhotoviteľ pri doručení diela na základe prvej objednávky odovzdá objednávateľovi aj informačný
leták, ktorý bude obsahovať návod na skladovanie, nakladanie a používanie vízových nálepiek v
slovenskom jazyku a anglickom jazyku.
Článok 4
Cenové a platové dojednania
4.1

Cena za objednané a dodané dielo predstavuje súčin jednotkovej ceny za 1 kus vízovej nálepky
a počtu vízových nálepiek, ktorý je uvedený v jednotlivej objednávke. Jednotková cena za 1 ks
vízovej nálepky je
....................... bez DPH (slovom: xxx
................ bez DPH). Ceny
budú fakturované v eurách.

4.2

Ak je zhotoviteľom zahraničná firma (firma, ktorá nemá sídlo v Slovenskej republike), zhotoviteľ
na faktúre uvedie cenu bez DPH a objednávateľ odvedie DPH za dielo do štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky.

4.3

Celková cena za plnenia podľa tejto rámcovej dohody nesmie presiahnuť finančný limit plnenia,
ktorý je 630.000 EUR bez DPH (slovom: šestotridsaťtisíc eur bez DPH). Objednávateľ nie je
povinný vyčerpať finančný limit plnenia uvedený v tomto bode. Celková cena za predmet plnenia
je súčet cien za objednané a dodané dielo po dobu účinnosti tejto rámcovej dohody.

4.4

V cene uvedenej v bode 4.1 sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s doručením diela
objednávateľovi, a to najmä náklady poskytovateľa súvisiace s balením, dočasným uskladnením,
doručením a vyložením diela v mieste prevzatia diela objednávateľom.

4.5

Právo vystaviť faktúru za dodaný predmet plnenia vzniká zhotoviteľovi v deň prevzatia diela
objednávateľom podľa tejto rámcovej dohody. Súčasne s faktúrou doručí zhotoviteľ
objednávateľovi ako prílohu faktúry kópiu potvrdeného dodacieho listu uskutočnenej dodávky.
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4.6

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia riadne vyhotovenej faktúry objednávateľovi.
Lehota splatnosti faktúry sa počíta odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa.

4.7

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov a špecifikáciu plnení podľa tejto rámcovej dohody. Za správne
vyhotovenie faktúry zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.

4.8

V prípade, že faktúra nebude obsahovať prílohy podľa bodu 4.5 alebo náležitosti podľa bodu 4.7
tohto článku rámcovej dohody, alebo bude obsahovať iné zrejmé nesprávnosti, chyby v písaní
alebo počítaní, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie a prepracovanie. V
takomto prípade nová 30 dňová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry
objednávateľovi.

4.9

Faktúru je nevyhnutné zasielať doporučene v obálke označenej slovom „FAKTÚRA“ alebo
doručovať osobne oprávnenej osobe objednávateľa. Objednávateľ faktúru uhrádza bankovým
prevodom na číslo účtu zhotoviteľa uvedené na 1. strane tejto rámcovej dohody, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak.

4.10 Počas trvania tejto rámcovej dohody je objednávateľ na základe § 10b zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
povinný vykonávať každých šesť mesiacov zisťovanie vývoja ceny za obdobné zhotovenie diela na
relevantnom trhu a to formou prieskumu trhu, pričom objednávateľ vezme do úvahy aspoň tri
cenové ponuky na obdobné zhotovenie diela, ak v čase ich zisťovania existujú.
4.11 Ak aritmetický priemer cien za jeden kus vízovej nálepky troch najnižších cien zistených podľa
bodu 4.10 je nižší ako cena za jeden kus vízovej nálepky uvedená v bode 4.1, vyhotoví
objednávateľ návrh dodatku k tejto rámcovej dohode, ktorým sa upraví cena za jeden kus vízovej
nálepky (ďalej len „návrh dodatku“). V návrhu dodatku sa upraví cena za jeden kus vízovej
nálepky tak, že nová cena za jeden kus vízovej nálepky bude vo výške aritmetického priemeru cien
za jeden kus vízovej nálepky troch najnižších cien zistených podľa bodu 4.10 tejto rámcovej
dohody. Objednávateľ doručí zhotoviteľovi oznámenie o novej cene za vízovú nálepku spolu s
návrhom dodatku.
4.12 Ak zhotoviteľ nesúhlasí so znížením ceny podľa bodu 4.11, je povinný do 30 dní od jeho
oboznámenia s novou cenou oznámiť objednávateľovi svoj nesúhlas so znížením ceny. Ak
zhotoviteľ súhlasí so znížením ceny je povinný do 30 dní od oboznámenia s novou cenou oznámiť
to objednávateľovi a doručiť objednávateľovi v tejto lehote podpísaný návrh dodatku.
4.13 Ak zhotoviteľ nedoručí svoj súhlas so znížením ceny a podpísaný návrh dodatku podľa bodu 4.12
alebo zhotoviteľ oznámi, že nesúhlasí so znížením ceny podľa bodu 4.11, objednávateľ má právo
vypovedať túto rámcovú dohodu s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť
doručením výpovede zhotoviteľovi.
Článok 5
Reklamácia
5.1

Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za riadne vykonanie predmetu plnenia, najmä za dodržanie
technickej špecifikácie podľa tejto rámcovej dohody.

5.2

Záručná doba za celkovú akosť predmetu plnenia trvá 2 roky odo dňa odovzdania a prevzatia
objednaného diela podľa tejto rámcovej dohody.
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5.3

Objednávateľ je oprávnený reklamovať rozpor medzi objednaným a doručeným alebo
fakturovaným množstvom vízových nálepiek v jednotlivých balíkoch do 10 dní odo dňa
odovzdania vízových nálepiek objednávateľov podľa tejto rámcovej dohody.

5.4

Reklamáciu zjavných vád pri dodávke diela uplatní objednávateľ bezprostredne po ich zistení
v rámci preberania diela priamo u zhotoviteľa a objednávateľ má právo dielo odmietnuť prevziať.
Pre tento prípad sa zhotoviteľ zaväzuje nahradiť chybné vízové nálepky za bezchybné, a to
najneskôr do 12 týždňov od ich prevzatia a pri zachovaní označenia písmen série a príslušného
čísla číselnej rady vízovej nálepky. O zistených chybách bude vyhotovený písomný protokol
podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa a oprávnenou osobou zhotoviteľa. Protokol bude
vyhotovený v 4 (štyroch) vyhotoveniach, pri čom každá zo zmluvných strán obdrží dva (2)
výtlačky.

5.5

Objednávateľ má právo reklamovať vady diela kedykoľvek v rámci záručnej doby. K reklamácii
objednávateľ vždy pripojí chybné vízové nálepky a pásky, ktorých sa reklamácia týka. Zhotoviteľ
zaväzuje nahradiť chybné vízové nálepky za bezchybné, a to najneskôr do 12 týždňov od ich
prevzatia.

5.6

Vadné vízové nálepky, na ktoré bude uplatňovaná reklamácia, objednávateľ zhromaždí a na
základe výzvy objednávateľa ich prevezme zhotoviteľ, pričom zabezpečí bezpečný odvoz vadných
vízových nálepiek a bezpečný dovoz nových vízových nálepiek za podmienok a v súlade s touto
rámcovou dohodou. Súčasne bude pripojený originál zápisu o zistených chybách dodávky.

5.7

Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie diela živelnou udalosťou, mechanickým poškodením zo
strany objednávateľa, nevhodným skladovaním diela objednávateľom po jeho odovzdaní, alebo
nesprávnou prepravou diela po jeho odovzdaní, prípadne takým použitím, ktoré nie je obvyklé pre
tento druh diela.
Článok 6
Osobitné dojednania

6.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovení diela, ktoré je dokumentom s vysokým stupňom
nebezpečia zneužitia, budú uplatnené bezpečnostné opatrenia, ktoré pre zhotoviteľa plynú
z platných právnych aktov Európskej únie a z príslušných právnych predpisov.

6.2

Zhotoviteľ zabezpečí, aby v priebehu prípravy a výroby diela nedošlo k úniku materiálov
používaných na výrobu diela, podkladov k tlači ani hotových vízových nálepiek dočasne
uskladnených v objekte zhotoviteľa.

6.3

Objednávateľ má právo presvedčiť sa o uplatňovaní bezpečnostných opatrení a o vykonávaní diela
podľa tejto rámcovej dohody vo všetkých fázach zhotovovania diela. Ak objednávateľ zistí, že
zhotoviteľ neuplatňuje bezpečnostné opatrenia alebo nevykonáva dielo podľa tejto rámcovej
dohody, je oprávnený mu uložiť pokyn na uplatňovanie bezpečnostných opatrení a vykonávanie
diela v súlade s touto rámcovou dohodou, ktorým je zhotoviteľ povinný sa riadiť.

6.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo ani podklady na tlač diela nebudú bez písomného súhlasu
objednávateľa poskytnuté tretej osobe.

6.5

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi do 30 kalendárnych dní po dodaní diela rekapituláciu a
protokol o zničení chybných a skúšobných výtlačkov vízových nálepiek.

6.6

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si zmluvné strany navzájom poskytnú, sú
dôverného charakteru a bez písomného súhlasu zmluvných strán sa nemôžu poskytnúť tretím
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osobám, okrem prípadu, ak im takáto povinnosť poskytnutia, sprístupnenia alebo zverejnenia
informácií vyplýva zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo z rozhodnutia príslušného
štátneho orgánu, pričom tieto informácie sa zverejnia len v rozsahu prípustnom všeobecne
záväzným právnym predpisom. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať povinnosť podľa tohto
bodu aj po zániku tejto rámcovej dohody.
6.7

Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne informovať objednávateľa o každej zmene v jeho organizácii,
v dodávateľskom reťazci alebo v priemyselnej stratégii, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie
predmetu rámcovej dohody.

6.8

Ak v priebehu platnosti rámcovej dohody dôjde na základe vydania nového aktu Európskej únie
alebo právneho predpisu Slovenskej republiky k zmene technickej špecifikácii diela uvedenej
v tejto rámcovej dohode alebo jej prílohách, zaväzuje sa zhotoviteľ zhotoviť dielo podľa zmenenej
technickej špecifikácie. Zmenu technickej špecifikácie diela bezodkladne oznámi objednávateľ
zhotoviteľovi. Záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo podľa zmenenej technickej špecifikácie uvedený
v prvej vete tohto bodu sa týka
a) objednávok doručených zhotoviteľovi po oboznámení zhotoviteľa so zmenou technickej
špecifikácie diela a
b) objednávok na dielo doručených zhotoviteľovi pred oboznámením zhotoviteľa so zmenou
technickej špecifikácie, ktoré zhotoviteľ nezačal plniť do oboznámenia zhotoviteľa so
zmenou technickej špecifikácie.

6.9

Písomnosti podľa tejto rámcovej dohody sa doručujú na adresu uvedenú v záhlaví tejto rámcovej
dohody označením tej zmluvnej strany, ktorej je písomnosť doručovaná. Zmluvná strana môže tuto
adresu zmeniť písomným oznámením doručeným druhej zmluvnej strane.

6.10 Zhotoviteľ preukáže pri uzatvorení tejto rámcovej dohody a následne každý kalendárny rok do 10.
januára, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu uvedené v bode 1.1 písmeno b)
minimálne na príslušný kalendárny rok, a to predložením kópie poistnej zmluvy a potvrdením
o zaplatení poistného.
Článok 7
Zodpovednosť za škodu
7.1

Každá zo zmluvných strán nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v súvislosti s porušením
všeobecne záväzných právnych predpisov a porušením tejto rámcovej dohody. Obidve zmluvné
strany sa zaväzujú vyvíjať maximálne úsilie k predchádzaniu škodám a k minimalizácii
vzniknutých škôd.

7.2

Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne nesprávneho
alebo inak chybného zadania spôsobeného druhou zmluvnou stranou.

7.3

Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie svojho záväzku, vyplývajúceho z tejto
rámcovej dohody, pokiaľ toto nesplnenie vzniklo vplyvom existencie okolnosti vylučujúcej
zodpovednosť. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú bez zbytočného odkladu písomne upozorniť
druhú zmluvnú stranu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa Obchodného
zákonníka

7.4

Zmluvné strany majú vzájomný nárok na náhradu škody i v prípade, že ide o porušenie povinnosti,
na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

7.5

Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli
povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení povinnosti, ak nie je možné rozumne predpokladať,
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že by povinná zmluvná strana tuto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej,
že by v dobe vzniku záväzku tuto prekážku predvídala.
7.6

Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla v čase, kedy povinná strana bola v omeškaní
s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

7.7

Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzene len na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorými sú
tieto účinky spojené.

7.8

Povinná zmluvná strana v takomto prípade oznámi druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá
jej bráni alebo bude brániť v plnení povinností, ako aj dôsledky uvedenej prekážky. Správa musí
byť podaná písomne, bez zbytočného odkladu potom, kedy sa povinná zmluvná strana o prekážke
dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Bezprostredne po zániku takejto
prekážky povinná zmluvná strana obnoví plnenie svojich záväzkov voči druhej zmluvnej strane
a spraví všetko preto, aby kompenzovala plnenie diela za dobu, ktorá uplynula v dôsledku takého
oneskorenia.

7.9

V prípade, že okolnosť vylučujúca zodpovednosť nezanikne do 14-tich dní od momentu svojho
vzniku, zmluvné strany prerokujú ďalší postup pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto rámcovej
dohody.
Článok 8
Zmluvná pokuta a úroky z omeškania

8.1

Ak zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením tejto rámcovej dohody, má objednávateľ právo na
zmluvnú pokutu vo výške jedného (1) % z ceny objednaného a nedodaného diela, a to za každý
deň omeškania.

8.2

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, vzniká zhotoviteľovi právo na úrok z
omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky.

8.3

Ak zhotoviteľ poruší pri plnení predmetu rámcovej dohody povinnosti vyplývajúce z právnych
predpisov alebo smerníc vzťahujúcich sa na plnenie predmetu rámcovej dohody, je povinný
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške tritisíc (3 000) EUR za každé porušenie takejto
povinnosti. Tým nie je dotknutý ani obmedzený nárok na náhradu vzniknutej škody a nárok na
zmluvnú pokutu uvedený v bode 8.1.

8.4

Obidve zmluvné strany sa zaväzujú pred uplatnením nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu
škody písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu, aby podala vysvetlenie k porušeniu zmluvných
povinností alebo povinností uvedených v bode 8.3.

8.5

Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku vzniká zhotoviteľovi do 30 dní od
doručenia výzvy objednávateľa k zaplateniu zmluvnej pokuty. Povinnosť zaplatiť úrok
z omeškania podľa tohto článku vzniká objednávateľovi do 30 dní od doručenia výzvy zhotoviteľa
objednávateľovi na zaplatenie úroku z omeškania.
Článok 9
Doba platnosti rámcovej dohody, ukončenie zmluvného vzťahu

9.1

Tato rámcová dohoda sa dojednáva na dobu určitú, a to do vyčerpania finančného limitu
uvedeného v článku 4 bode 4.3, maximálne však do siedmych rokov od uzatvorenia rámcovej
dohody.
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9.2

Objednávateľ môže písomne ukončiť platnosť tejto rámcovej dohody písomnou výpoveďou
s výpovednou lehotou troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede zhotoviteľovi, a to aj bez
uvedenia dôvodu. V prípade podania výpovede, sa zhotoviteľ zaväzuje dodať dielo objednané pred
podaním výpovede do uplynutia výpovednej doby za podmienok uvedených v tejto rámcovej
dohode.

9.3

Platnosť rámcovej dohody možno ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, pričom súčasťou
takejto dohody bude vzájomné vysporiadanie záväzkov a pohľadávok zmluvných strán.

9.4

Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od rámcovej dohody pri podstatnom porušení
zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou. Podstatné porušenie zmluvných podmienok
nastane, ak:
a) zhotoviteľ je v omeškaní s dodaním diela o viac ako 15 dní,
b) zhotoviteľ dodá dielo s vadami a neodstráni vady diela v termínoch a spôsobom tak, ako je to
uvedené v tejto rámcovej dohode,
c) zhotoviteľ opakovane (dva a viackrát) dodá dielo s vadami,
d) objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry a napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa
neuhradí faktúru do 15 dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na uhradenie faktúry nezaplatenej
v lehote splatnosti.

9.5

Účinky odstúpenia od rámcovej dohody nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o
odstúpení druhej zmluvnej strane.

9.6

Odstúpenie od rámcovej dohody sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu
odstúpenia od rámcovej dohody, a to najmä nároku na náhradu škody, ktorá vznikla porušením
rámcovej dohody a nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. Obe strany sa zaväzujú vysporiadať a
splniť svoje záväzky vzniknuté pred odstúpením od rámcovej dohody, a to najneskôr do 30 dní odo
dňa tohto odstúpenia.
Článok 10
Spoločné a záverečné ustanovenia

10.1 Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú v tejto rámcovej dohode upravené vôbec, alebo len čiastočne, sa
budú riadiť výlučne slovenským právom, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.
10.2 Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto rámcovej dohody nie je možné bez súhlasu druhej zmluvnej
strany previesť na tretiu stranu.
10.3 Rámcovú dohodu možno meniť a dopĺňať po dohode obidvoch zmluvných strán len písomnými
a očíslovanými dodatkami.
10.4 V prípade, že sa stanú v priebehu plnenia tejto rámcovej dohody niektoré jej ustanovenia
neplatnými, neúčinnými či nevykonateľnými, zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť ich inými
ustanoveniami, ktoré budú platné, účinné a vykonateľné a svojím obsahom sa budú maximálne
blížiť obsahu nahrádzaných ustanovení.
10.5 Rámcová dohoda sa vyhotovuje v počte 4 výtlačkov s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ
obdrži tri (3) výtlačky a zhotoviteľ jeden (1) výtlačok.
10.6 Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády
Slovenskej republiky. Táto rámcová dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona
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č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
10.7 Neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody tvorí príloha č.1 - Technická špecifikácia diela.
10.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z
nej vyplývajúcim porozumeli, rámcová dohoda nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

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

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

…………………………………

.......……………………………….

meno a priezvisko
funkcia

meno a priezvisko
funkcia
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