
OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ 
podľa §281 - §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

 
 

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy 

 
Predmet zákazky:  

Technológia pre priemyselný výskum  

a prototyp pre experimentálny vývoj 

 
1.        Identifikácia vyhlasovateľa 

  

 Názov:  

 TTS Martin, s.r.o. 

 Sídlo:  

 343 Príbovce, 038 42 

 Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Korec 

 Právna forma: 

 spoločnosť s ručením obmedzeným 

 IČO:  

 36 394 327 

 DIČ:  

 2020121312  

 Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Korec  

 tel:   +421 43 429 44 66 

 fax:   +421 43 429 40 26 

 Elektronická pošta: korec@tts-martin.sk 

 

 

Kontaktná osoba poskytujúca informácie o návrhu zmluvy s dodávateľom:  

 Ing. Vladimír Korec, +421 43 429 44 66, +421 907 834 126 

        

2. Predmet zákazky  

 Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: 

1. časť:  Skúšobňa kogenerečných jednotiek 

2. časť: Prototyp kogeneračnej jednotky na alternatívne palivá 

 

3. Všeobecné určenie predmetu zákazky 

Všeobecné určenie predmetu zákazky a podrobný popis technických parametrov na obidve 

časti predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 výzvy. 

 Navrhovateľov žiadame vypracovať popis technických parametrov v zmysle uvedenej 

 prílohy.  

 

4.  Typ zmluvy, ktorá sa uzatvorí 

S navrhovateľom, ktorý predloží najvhodnejší komplexný návrh bude uzatvorená 

 odberateľsko-dodávateľská zmluva s odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti na 

obidve časti. 

 



Návrh odberateľsko–dodávateľskej zmluvy je uvedený v prílohe č. 2 tejto výzvy. 

 

 V rámci záverečných ustanovení  bude v zmluve uvedené nasledujúce znenie: 

Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 

po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej 

a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným 

vykonávateľom štátnej pomoci a príjemcom štátnej pomoci, ktorým je TTS Martin, 

s.r.o., a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

v rámci Opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch, Prioritnej osi 1 Inovácie 

a rast konkurencieschopnosti, v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu inovácií 

prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja kód 

výzvy KaHR-13SP-1001. 

 

 Odberateľsko-dodávateľská zmluva musí obsahovať povinnosť dodávateľa zaplatiť 

 zmluvnú pokutu za nesplnenie zmluvných podmienok, ako aj povinnosť dodávateľa strpieť 

 výkon kontroly/auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas 

 platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 

 Zároveň musí odberateľsko-dodávateľská zmluva obsahovať aj povinnosť 

 dodávateľa predkladať elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS 

 Excel), ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) 

 každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie projektu. 

 

 Súčasťou každej odberateľsko-dodávateľskej zmluvy musí byť podrobný rozpočet v tlačenej 

 podobe. 

 

5.  Komplexnosť návrhu 

    Navrhovateľ predloží komplexný návrh na celý predmet zákazky, na obidve časti spolu. 

 

6.  Úhrada nákladov spojených s účasťou v súťaži 

Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom žiadne náklady spojené s účasťou na tejto 

obchodnej verejnej súťaži. 

 

7. Miesto doručenia návrhov 

 TTS Martin, s.r.o., 343 Príbovce, 038 42 Príbovce 

  

8. Spôsob podávania návrhov:  

 

Navrhovateľ vloží návrh do samostatného uzavretého obalu, ktorý musí obsahovať 

nasledovné údaje: 

 

 adresu vyhlasovateľa: TTS Martin, s.r.o., 343 Príbovce, 038 42 Príbovce 

 adresu navrhovateľa- obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania, 

 označenie  obalu:   „NEOTVÁRAŤ  - OVS" 

             

Spôsob doručenia návrhov akceptovaný vyhlasovateľom : poštou, kuriérom a doručenie     

     návrhu osobne so zaregistrovaním na sekretariáte vyhlasovateľa.  

 

9.  Obsah návrhu 



Navrhovateľ je povinný predložiť nasledovné dokumenty: 

 

9.1 Cenová ponuka (podrobný rozpočet na najnižšiu úroveň v štruktúre: jednotková cena, 

počet jednotiek, suma spolu bez DPH, suma spolu s DPH) na obidve časti spolu. 

 

  Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom navrhovateľa a s 

  uvedením dátumu vyhotovenia.      

 

  Navrhovateľom navrhovaná celková zmluvná cena v cenovej ponuke bude vyjadrená 

  v EUR. Ak je  navrhovateľ platcom dane z pridanej hodnoty/ďalej len DPH/,  

  navrhovanú zmluvnú  cenu uvedie v zložení:   

 

                          navrhovaná zmluvná cena bez DPH: 

                          sadzba DPH a výška DPH : 

                          navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

 

Ak navrhovateľ nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom 

v EUR. Na túto skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke. 
 

 

9.2. Elektronická verzia cenovej ponuky - podrobného rozpočtu vo formáte MS Excel. 

 

9.3 Doklad o oprávnení dodávať tovar (originál alebo úradne overená fotokópia). 

 

 Ak navrhovateľ nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva  

uvedený doklad alebo nevydáva rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným 

vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 

 

 Ak má navrhovateľ sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto 

členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť 

vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou 

inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu 

alebo v krajine sídla navrhovateľa. 

 

9.4 Technické parametre. Navrhovateľ predloží  popis technických parametrov, na obidve 

časti predmetu zákazky vypracovaný podľa prílohy č. 1 tejto výzvy. 

 

9.7.   Návrh odberateľsko-dodávateľskej zmluvy (návrh kúpnej zmluvy), ktorý musí byť 

vypracovaný v súlade s prílohou č. 2 tejto výzvy a v súlade s časťou 4. Typ zmluvy, 

ktorá sa uzatvorí tejto výzvy. 

 

10.   Jazyk návrhu 

Celý návrh, tiež dokumenty v ňom predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

Navrhovatelia so sídlom mimo územia SR predložia návrh vypracovaný v súlade s časťou 9. 

Obsah návrhu v slovenskom jazyku a doklady týkajúce sa osobného postavenia (doklad 

o oprávnení dodávať tovar) vrátane čestných vyhlásení v pôvodnom jazyku ako aj ich úradný 

preklad do slovenského jazyka. Výnimka platí pre dokumenty písané v českom jazyku. 

 

11. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti navrhovateľa 

            Predloženie všetkých požadovaných dokladov v zmysle bodu 9. Obsah návrhu. Ak súčasťou 

 návrhu nebudú požadované doklady v zmysle bodu 9. Obsah návrhu  bude tento návrh zo 

 súťaže vylúčený. 

 



12. Kritériá hodnotenia návrhov 

 

           

 1. Najnižšia cena bez DPH:      100%  

  
 

Kritériá výberu najvhodnejšieho návrhu a pravidlá ich uplatnenia sú: 

Komisia vyhlasovateľa zložená z minimálne troch členov vyberie z návrhov zodpovedajúcim 

súťažným podmienkam ten návrh, ktorého cena bude najnižšia. 

 

13.  Spôsob výberu 

Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho 

obsah (v zmysle bodu 9. Obsah návrhu) bude zodpovedať stanoveným podmienkam súťaže a 

technické parametre/popis skúšobne kogeneračných jednotiek a prototypu kogeneračnej 

jednotky na alternatívne palivá v predloženom návrhu bude spĺňať základné technické 

požiadavky uvedené v prílohe č. 1. 

 

14. Lehota na predkladanie návrhov    
 

 Dátum:  03.06.2011   v čase: do 12,00 hod. 

  

Pri poštových zásielkach rozhoduje fyzické doručenie na miesto doručenia návrhov. 

Návrhy predložené po lehote na predkladanie návrhov nebude možné zahrnúť do obchodnej 

verejnej súťaže. 

Predložené návrhy nemožno odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov. 

 

15.      Lehota a miesto hodnotenia návrhov  

  

 Dátum: 03.06.2011   čas: 14,00 hod. 

 

Miesto: TTS Martin, s.r.o., 343 Príbovce, 038 42 Príbovce 

16.  Lehota na oznámenie vybraného návrhu 

 

Dátum:  najneskôr do 5 dní odo dňa hodnotenia návrhov 

 

Vyhlasovateľ oznámi navrhovateľovi s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh 

a zároveň ho vyzve na predloženie odberateľsko-dodávateľskej zmluvy. Navrhovateľom, 

ktorí boli neúspešní písomne oznámi, že neuspeli a ich návrhy odmietol. 

 

Informovanie účastníkov súťaže, ktorí uspeli/neuspeli: zaslanie oznámenia poštou, kuriérom 

alebo doručenie oznámenia osobne. 

 

17.  Lehota na uzavretie zmluvy 

        

       Dátum:  najneskôr do 10.07.2011 

 

 

18. Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže  

a) odmietnuť všetky predložené návrhy, 

b) zrušiť obchodnú verejnú súťaž, ak ani jeden návrh nezodpovedá súťažným 

podmienkam, 



c) zrušiť obchodnú verejnú súťaž v prípade, že sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých 

bola vyhlásená a nebolo možné ich predvídať, 

d) uzavrieť odberateľsko-dodávateľskú zmluvu s riadne vybraným navrhovateľom 

najvhodnejšieho návrhu, 

e) realizovať dodávku zákazky iba v prípade poskytnutia nenávratného finančného 

príspevku, 

f) v prípade, že fyzická alebo právnická osoba, s ktorou vyhlasovateľ uzavrie zmluvu 

odstúpi od uzavretej zmluvy, vyhlasovateľ vyhlási novú obchodnú verejnú súťaž, 

g) v prípade, že fyzická alebo právnická osoba, s ktorou vyhlasovateľ uzavrie zmluvu 

stratí v priebehu plnenia zmluvy schopnosť plniť záväzok, vyhlasovateľ vyhlási novú 

obchodnú verejnú súťaž, 

h) v prípade, že vyhlasovateľ neuzavrie zmluvu s navrhovateľom, ktorého návrh 

vyhodnotil ako najvhodnejší z predložených návrhov v lehote na uzavretie zmluvy, 

vyhlási vyhlasovateľ novú obchodnú verejnú súťaž. 

ch) v prípade, ak do uvedeného termínu na predkladanie návrhov nebude doručený ani 

jeden návrh, vyhlasovateľ vyhlási novú obchodnú verejnú súťaž. 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum zverejnenia: 25.03.2011                                                                

 

 

Príloha č.1: Technická špecifikácia 

Príloha č. 2: Návrh odberateľsko-dodávateľskej zmluvy (kúpnej zmluvy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

Príloha č. 1 

 

ČASŤ 1 

Skúšobňa kogeneračných jednotiek 

 
Rozmery: 

20´ ISO kontajner 

 

Prevedenie skúšobnej stanice: 

Kontajnerová skúšobná stanica bude rozdelená na dve základné časti:   

 

- velín personálu skúšobnej stanice 

- priestor pre skúšobné zariadenia a aparatúry 

 
1) Príslušenstvo 

a) počítačová stanica 

 

Minimálne parametre zariadenia: 

 

Processor :   2.50GHz, 4MB cache, Dvoj-jadrový 

Monitor:   15,6 palcový LCD  

Pamäť:   8GB 

Hard disk :   500GB  

Grafická karta:   2GB 

Príslušenstvo:   Bluetooth, Wireless, Čítačka pamäťových kariet 

Softwarové vybavenie: OS Windows 7 alebo novší 

Microsoft Office, AutoCAD, PC Schematics 

Tlačiareň:  Farebná laserová  

Formát A3 

  Externý LCD monitor: min 26´ 

 
b) odporníky 

 

Mechanické parametre: 

 Umiestnené na samonosnom ráme, umožňujúcom manipuláciu 

vysokozdvižným vozíkom a vhodné pre umiestnenie mimo budovu 

 

Elektrické parametre: 

 celkový výkon:     min. 2000kW 

 minimálny skok:    1kW 

 napätie:     400V, 50 Hz 

 
c) systém pre meranie fyzikálnych veličín 

 

Systém obsahuje nasledovné moduly: 

 

Model merania elektrického napätia: 

 Počet kanálov:   min. 3 

 



Modul merania elektrického prúdu: 

 Počet kanálov:   min. 3 

 

Modul pre pripojenie snímačov s prúdovým výstupom a napäťovým výstupom: 

 Počet kanálov:   min. 10 

 

Modul pre pripojenie termočlánkových snímačov: 

 Počet kanálov:   min. 10 

 

Moduly pre pripojenie odporových snímačov: 

 Počet kanálov:   min. 3 

 
d) systém merania prietokov a tepelných tokov 

 

Systém na meranie spotreby rôznych kvapalných a plynných palív podľa požiadaviek 

uvedených v zadaní súťaže na báze prietokomerov. 
 

Prietokomer pre kvapalné médiá: 

 

Počet zariadení:   min. 4 ks 

 

Prietokomer pre plynné médiá: 

 

 Počet zariadení:   min. 4 ks 

 
e) systém pre meranie tlakov a teplôt na motore 

 

 Termočlánky typu J:  

Počet kusov:   min. 15 ks 

     

 Odporový snímač teploty: 

 Počet kusov:   min. 15 ks 

     

Bezkontaktný infračervený teplomer: 

Počet kusov:   min. 1 ks 

     

Tlakové odporové snímače: 

 Počet zariadení:  min. 2 ks  

 
f) systém pre meranie motorových exhalátov 

 

Systém pre meranie a vyhodnocovanie motorových exhalátov. 

 
g) systém pre meranie klepania na motore 

 

Senzor klepania motora: 

 

 Počet kusov:   min. 2 ks 

  

Vyhodnocovacia jednotka: 

 

 Počet kusov:   1 ks 

 



h)  systém pre meranie atmosférických podmienok 

 

Meteo stanica pre meranie atmosférických podmienok. 

  

Počet kusov:   1 ks 

 

Upozornenie: 

V prípade, že sa v súťažných podmienkach nachádza produkt, alebo materiál konkrétneho výrobcu, 

alebo dodávateľa, je možné zameniť ho za produkt, alebo materiál ekvivalentný, s totožnými 

technickými parametrami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ČASŤ 2 

Prototyp kogeneračnej jednotky na alternatívne palivá 
 

Parametre: 

 
Požadované parametre prototypu: 

 

- Menovitý elektrický výkon: od 100 kWe do 1000 kWe  

- Primárny zdroj energie: spaľovací motor 

- Zdroj elektrickej energie: synchrónny generátor 

- Rozvádzač s výstupným ističom elektrickej energie  

- Výmenníky tepla z chladiaceho systému motora a z výfukových plynov 

- Systém chladenia motora v prípade nízkeho odberu tepla z výmenníkov 

- Riadenie prototypu s nasledovnými funkciami: 

I.) Monitoring stavu motora 

II.) Riadenie a ovládanie podporných systémov kogeneračnej  

III.) Riadenie a ovládanie paralelnej a ostrovnej prevádzky 

IV.) Diaľková komunikácia 

 

 

Upozornenie: 

V prípade, že sa v súťažných podmienkach nachádza produkt, alebo materiál konkrétneho výrobcu, 

alebo dodávateľa, je možné zameniť ho za produkt, alebo materiál ekvivalentný, s totožnými 

technickými parametrami.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Príloha č. 2 

KÚPNA ZMLUVA č. TTS .......... 

uzavretá podľa ustanovení § 409 Zákona č. 513/91 Zb., Obchodný zákonník, 

 v znení neskorších predpisov. 

 

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Predávajúci :  

Sídlo predávajúceho:  

  

IČ DPH:  

Obch. reg.  

Oddiel  

Vložka č.  

Zastúpený:  

  

Zástupca vo veciach zmluvy:  

Bankové spojenie :  

Číslo účtu:                               

v ďalšom iba: „Predávajúci“ 

  

  

Kupujúci:  TTS Martin, s.r.o. 

Sídlo kupujúceho: Príbovce 343 

 038 42 Príbovce 

Slovensko 

IČO : 36 394 327 

IČ DPH: SK2020121312 

Obch. reg. Okresný súd Žilina 

Oddiel Sro 

Vložka č. 12453/L  

Zastúpený: Ing. Vladimír Korec 

 konateľ spoločnosti 

Zástupca vo veciach zmluvy: Ing. Ondrej Korec 

 projektový manažér 

Bankové spojenie : Tatra banka a.s,  pobočka Martin, 

Slovensko                        

Číslo účtu:                              2626370504/1100 

v ďalšom iba: „Kupujúci“ 

  

(v ďalšom iba „zmluva“). 

 

 

Článok II. 

PREDMET  ZMLUVY. 

 



1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledovného tovaru: „.....................“  v rozsahu 

podľa ponuky predávajúceho, zo dňa ............... uvedenej v  prílohe č. 1 tejto zmluvy“ 

(v ďalšom iba „tovar“). 

 

2. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje zhotoviť a  dodať kupujúcemu tovar 

v kvalite, množstve, dodacích termínoch a  za podmienok stanovených touto zmluvou. 

Kupujúci sa zaväzuje spôsobom a za podmienok stanovených touto zmluvou uvedený 

tovar prevziať a uhradiť na účet kupujúceho dojednanú cenu tovaru v stanovenom 

termíne. 

 

Článok III. 

MIESTO PLNENIA 

 

1. Tovar bude dodaný predávajúcim podľa podmienok CIP v súlade s Incoterms 2000 do 

sídla kupujúceho: TTS Martin, s.r.o., 038 42 Príbovce 343, Slovensko. 

 

Článok IV. 

TERMÍN PLNENIA 

 

1. Predávajúci dodá tovar v nasledujúcich termínoch:  

 

1. Dodávka skúšobne ............: do 6 mesiacov od výzvy kupujúceho na 

plnenie predmetu zmluvy najneskôr však do 12 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 

2. Dodávka prototypu ............ od 4 do 30 mesiacov od výzvy kupujúceho 

na plnenie predmetu zmluvy, najneskôr však do 33 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 

2. Predávajúci pristúpi k plneniu predmetu zmluvy bezodkladne po nadobudnutí účinnosti 

tejto zmluvy podľa pokynov kupujúceho. 

 

Článok V. 

CENA DIELA 

 

1. Cena tovaru, ktorý spĺňa technické parametre uvedené v prílohe č.1 tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, vo výške: 

 

P.č. Názov položky Cena [EUR] Sadzba DPH 

20 % v EUR 

Cena celkom 

v EUR 

1. Dodávka skúšobne     

2. Dodávka prototypu     

Cena spolu    

 

2. Cena za tovar podlieha nasledovným úpravám: 

 V prípade obmedzenia rozsahu dodávky tovaru, rozšírenia rozsahu dodávky tovaru 

alebo inej zmeny parametrov tovaru v dôsledku pokynov kupujúceho alebo dohody 

zmluvných strán sa cena za tovar zníži o cenu príslušných častí dodávky tovaru, ktoré 



predávajúci vzhľadom na zmenu nebude dodávať a zvýši sa o cenu príslušných častí 

dodávky tovaru, ktoré predávajúci vzhľadom na zmenu bude naviac dodávať. 

 

 

 

Článok VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať od predávajúceho hotový tovar a uhradiť na účet 

predávajúceho cenu, podľa článku V. bod 1 tejto zmluvy. Úhrada bude zabezpečená bankovou 

zárukou, vystavenou kupujúcim v prospech predávajúceho. Podkladom k vystaveniu faktúry 

bude predávajúcim vystavený odovzdávací protokol o prebierke tovaru, podpísaný 

oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a dodací list, ktoré budú priložené 

k faktúre. 

 

2. Faktúra týkajúca sa tejto zmluvy bude splatná do 90 dní od jej doručenia. Bude obsahovať 

náležitosti podľa zákona č.222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a v tejto zmluve 

dojednané povinné prílohy. V opačnom prípade má kupujúci právo faktúru vrátiť na jej  

prepracovanie resp. na doplnenie neuhradenú do 3 (troch) pracovných dní od jej obdržania. 

Pre novo doručenú faktúru bude bežať nová lehota splatnosti.  

 

Článok VII. 

SPOLUP SOBENIE KUPUJÚCEHO 

 

1. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu včas a pravdivo všetky potrebné 

informácie týkajúce sa dodávky tovaru 

 

2. Ak nesplní kupujúci dohodnutú súčinnosť včas a riadne, nemôže nastať omeškanie 

predávajúceho, pokiaľ toto omeškanie je v príčinnej súvislosti s nesplnením kupujúceho 

súčinnosti. 

 

Článok VIII. 

ODOVZDANIE TOVARU 

 

1. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať na základe dodacieho listu. Ku každému výrobku 

budú dodané nasledovné doklady: 

 

-  Protokol o skúške zariadenia, 

-  Certifikát o zhode výrobku, 

-  Záručný list (len ku skúšobni ..............). 

 

Článok IX. 

 VLASTNÍCKE PRÁVO, NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

 

1.  Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru v momente odovzdania alebo doručenia 

tovaru, ale len v prípade, že predávajúcemu uhradil celú kúpnu cenu diela.  

 

2.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru 

kupujúcim v mieste plnenia, alebo ak tak neučiní včas, v dobe keď mu predávajúci 

umožní s tovarom nakladať. 

 

Článok X. 



KVALITA PRÁC, ZÁRUKY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou pri 

prevzatí tovaru kupujúcim, rovnako tak aj za vady materiálu a chyby výroby ktoré sa 

prejavia po takom prevzatí tovaru v záručnej dobe. O poskytnutí záruky v minimálnom 

rozsahu stanovenom touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu vystaviť 

záručný list.  

 

2. Predávajúci poskytne na skúšobňu .............. záruku v dĺžke trvania 12 mesiacov od 

uvedenia zariadenia do prevádzky. Záruka na prototyp .............sa neposkytuje. 

 

3. Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a preukázateľné chyby výroby, ktoré majú 

vplyv na funkčnosť a deklarované technické parametre tovaru.  

 

4. Reklamáciu musí predávajúci vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 

pracovných dní po doručení reklamovaného dielu do skladu predávajúceho od jeho 

dodávateľa. 

 

5. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy nebude vykazovať ku dňu jeho odovzdania 

žiadne právne vady t.j. že nebude je zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby. 

  

Článok XI. 

ZMLUVNÉ POKUTY 

 

1. Pri omeškaní sa kupujúceho s úhradou faktúry predávajúceho podľa čl. VI,  má 

predávajúci nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z dĺžnej čiastky, za 

každý deň omeškania.   

 

2. Pri nedodržaní termínu podľa čl. IV, bod 1) z dôvodu na strane predávajúceho, nastáva 

omeškanie predávajúceho. Pri predávajúcim zapríčinenom omeškaní s odovzdaním diela 

kupujúcemu, má kupujúci nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny 

omeškanej časti diela, za každý deň omeškania.  

 

Článok XII. 

VYŠŠIA MOC 

 

1. Zmluvné strany nebudú zodpovedať za akékoľvek čiastkové alebo celkové zlyhanie pri 

plnení ich zmluvných záväzkov za predpokladu, že takéto zlyhanie je spôsobené 

okolnosťami vyššej moci.   

 

2. Okolnosťami vyššej moci sa rozumejú: štrajk, vojna, mobilizácia, zemetrasenie, požiar, 

povodeň a iné v tejto zmluve nemenované živelné pohromy a kalamity. 

 

Článok XIII. 

ZÁNIK ZMLUVY 

 

1. Táto zmluva zaniká jej zrušením dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od tejto 

zmluvy oprávnenou zmluvnou stranou.  

 

2. Podstatné porušenie zmluvy, pri ktorom druhá zo zmluvných strán je oprávnená od 

zmluvy odstúpiť je: 

 vyhlásenie konkurzu na majetok ktorejkoľvek zo zmluvných strán, 



 nezačatie, alebo neodôvodnené prerušenie prác predávajúcim, ktoré trvá dlhšie 

než 60 kalendárnych dní, 

 porušenie povinnosti kupujúceho poskytnúť súčinnosť, hoci bol na túto 

povinnosť  predávajúcim písomne osobitne upozornený.   

 

3. Právo na odstúpenie podľa bodu 1 alebo 2 tohto článku zmluvy alebo podľa zákona 

môže oprávnená zmluvná strana uplatniť písomným oznámením doručeným druhej 

zmluvnej strane, ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dôvodu na odstúpenie od zmluvy 

tak, aby nebolo zameniteľné s iným dôvodom.  

 

 

Článok XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť 

po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej 

a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným 

vykonávateľom štátnej pomoci a príjemcom štátnej pomoci, ktorým je TTS Martin, 

s.r.o., a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

v rámci Opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch, Prioritnej osi 1 Inovácie 

a rast konkurencieschopnosti, v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu inovácií 

prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja kód 

výzvy KaHR-13SP-1001. 

 

2. Dodávateľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte 

MS Excel) – Príloha č. 3 

 

3. Dodávateľ je povinný predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú 

zmenu  podrobného rozpočtu uvedeného v ods. 2 tohto článku, ku ktorej dôjde počas 

realizácie predmetu zmluvy. 

 

4. Kupujúci si vyhradzuje právo pre úpravu rozsahu dodávky tovaru (rozšírenie, 

obmedzenie), úpravu resp. upresnenie termínu dodávky tovaru a úpravu resp. 

upresnenie požadovaniej technickej špecifikácie tovaru 

 

5. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho s 

dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku. 

 

6. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti, právne pomery 

z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, len slovenským právnym poriadkom a to 

najmä Obchodným zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi predpismi. 

 

7. Oprávnenia vykonávať práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z predmetu 

tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán a tieto oprávnenia 

sú pre nich záväzné. 

 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory plynúce z tejto zmluvy budú riešiť 

prostredníctvom obecného súdu kupujúceho. 

 

9. Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byť urobené formou 

písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 



oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Po obojstrannom potvrdení sa 

stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

10. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch obsiahnutých v 

technických podkladoch dodávky s ktorými prišli pri plenení predmetu zmluvy do 

styku. Uvedené údaje sú obchodným tajomstvom v zmysle obchodného zákonníka. 

Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení tejto zmluvy. 

 

11. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 

každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia. 

 

12. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:  

 

Príloha č. 1: Ponuka na dodávku zariadenia pre výskum a vývoj kogeneračných 

jednotiek na báze alternatívnych palív ......., Ponuka na výrobu prototypu kogeneračnej 

jedotky ..........  

Príloha č. 2: Podrobný rozpočet – tlačená verzia 

Príloha č. 3: Elektronicka verzia podrobného rozpočtu vo formáte MS Excel 

          

 

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

 

 

 

 

 

 

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

Za predávajúceho 

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

Za kupujúceho 

konateľ spoločnosti   Vladimír Korec 

konateľ spoločnosti 

 


