VÝZVA
na predkladanie ponúk
(zákazka s nízkou hodnotou)
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov verejného obstarávateľa: C O M T E L , spol. s r. o.
Adresa sídla/miesta podnikania: Murgaša 1, 971 01 Prievidza
IČO:
00 616 729
Typ verejného obstarávateľa:
Obchodná spoločnosť
Kontaktná osoba:
Ing. Jana Rapantová
tel. č.:
+421 944 062 250
e-mail:
comtel@comtel-sro.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.comtel-sro.sk
Názov zákazky:
„Dodávka pracovnej plošiny“.
Kód CPV 34142100-5
Druh zákazky:
Zákazka na dodanie tovaru.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
71.205,00 EUR
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená
v Prílohe č. 1 tejto výzvy a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky sú
všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky v zmysle Prílohy č. 1 tejto
výzvy a v súlade s Prílohou č. 3 tejto výzvy.
Spôsob určenia ceny
1.1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
1.2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena
sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu
robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná
zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
1.3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie:
- Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,

- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,
- Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
1.4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní
označením „Nie som platcom DPH“.
Výsledok verejného obstarávania:
rámcová dohoda
Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy:
3 mesiace od úspešného ukončenia procesu schválenia žiadosti o nenávratný finančný
príspevok obstarávateľa na predmet zákazky.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra Vyberte položku.a vlastných zdrojov
verejného obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi
bezhotovostným platobným stykom.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša
uchádzač.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku stanovenej PHZ,
t.j. sumu 71.205,00 EUR bez DPH.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
1.5. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí
verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
1.6. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné
obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania
ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti:
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade s
platnou legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa
obstaráva.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH

1.7. Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií vrátane vyplnenej Cenovej tabuľky
uvedený v Prílohe č. 2 tejto výzvy.
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý splní podmienky zadania stanovené v časti
„Opis predmetu zákazky“ v Prílohe č. 1 a vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý
predmet zákazky v EUR bez DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý splní
podmienky zadania stanovené v časti „Opis predmetu zákazky“ v Prílohe č. 1 a ktorý vo
svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR bez DPH, atď.
Lehota na predkladanie ponúk:
10.07.2020, 16,00 hod.
Miesto a spôsob predloženia ponúk:
Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.
1.8. Ponuka predložená v elektronickej podobe:
Ponuka je doručená na emailovú adresu: comtel@comtel-sro.sk; (jr@comtel-sro.sk)
Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA – Dodávka pracovnej
plošiny“
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená
vyplnená Príloha č. 2 a Príloha č. 3, obe podpísané uchádzačom alebo štatutárnym
orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne
oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedené
mailové adresy.
1.9. Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:
C O M T E L spol. s r. o., Murgaša 1, 971 01 Prievidza
Ponuka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ! – „Dodávka
pracovnej plošiny“
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač
(názov, sídlo, adresa).
V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená
vyplnená
Príloha č. 2 a Príloha č. 3, obe podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom
uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača a doručené v lehote
na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa.
Obsah ponuky uchádzača:
1.10. Uchádzač predloží v elektronickej / listinnej ponuke:
- vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií a cenová tabuľka - Príloha č.2 tejto
výzvy,
- vyplnenú a podpísanú - Rámcovú dohodu - Príloha č.3 tejto výzvy.
Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty podľa bodu 14. tejto výzvy a nebude
možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka
hodnotená.

Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky je slovenský jazyk.
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho
úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad
do štátneho jazyka.
Ďalšie informácie:
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným
tovarom, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo hospodárstva SR (ďalej
len „MH SR) a ním poverené osoby, b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, c)
Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora
audítorov, f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané
orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a
právnymi aktmi EÚ.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného
vzťahu s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného
vzťahu medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej
finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, v tomto
prípade MŠVVaŠ SR, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:
22. 6. 2020
Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií a Cenová tabuľka s jednotlivými položkami
Príloha č. 3 - Rámcová dohoda

Príloha č. 1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
„DODÁVKA PRACOVNEJ PLOŠINY“
Podrobný opis predmetu zákazky:
Elektro – hydraulicky, alebo hydraulicky ovládaná kĺbovo teleskopická montážna plošina na terénnom
podvozku s pohonom 4x4, prispôsobená pre realizáciu prác na vzdušných vedeniach, stožiaroch,
kamerových systémoch a pod. Vzhľadom k nutnosti častých presunov na veľké vzdialenosti musí byť
montážna plošina schopná sa pohybovať na nespevnenom teréne a zároveň musí byľ schopná bez nutnosti
ťažného vozidla aj presunov po bežných komunikáciách.
Požadované parametre a vybavenie
Podvozok N1G
Pohon podvozku
Celková hmotnosť vozidla maximálne
Pneumatiky
Výkon naftového motora vozidla minimálne
Pohon pre nadstavbu od motora
Počet miest na sedenie minimálne
Cúvacia kamera s vizualizáciou v kabíne
Povinná výbava
Majáky na streche kabíny
Ťažné zariadenie s nosnosťou
Zakladacie kliny pod kolesá v počte minimálne
Doklady k pracovnej plošine
Pracovná plošina, konštrukcia
Minimálna pracovná výška
Výška podlahy koša minimálne
Nosnosť koša minimálne v celom pracovnom rozsahu 360°
Otoč pracovnej plošiny minimálne
Stranový dosah pri 250 kg záťaži minimálne
Pracovný kôš
Počítadlo motohodín
Pohon plošiny
Ovládanie plošiny z otoče a z koša
Zásuvka na 230 V IP55 v pracovnom koši a na podvozku
Menič napätia so zdrojom od podvozku, výkon minimálne
Ovládanie v koši
Stabilizácia plošiny
Podložky pod podpery o rozmeroch minimálne
Izolácia pracovného koša do 1.000 V podľa VDE DIN 0682
Pre dvojitú izoláciu pracovnej plošiny do 1.000 V
Ochrana ovládacieho pultu pracovného koša
Šírka osí vysunutých podpier maximálne
Pôdorys pracovného koša minimálne
Celková dĺžka maximálne

Pracovná plošina na terénnom podvozku s celkovou hmotnosťou
do 3.500 kg
S nadstavbou pracovnej plošiny
4x4 s mechanickou uzávierkou medzi nápravového a zadného
diferenciálu, elektronické ovládanie z miesta vodiča, prepínanie
pohonu náprav 4x2 na 4x4 aj za jazdy.
3.500 kg
celoročné
110 kW, EURO 6
Hydraulické čerpadlo
1+1
podľa aktuálnej vyhlášky
2 ks zábleskové LED
3.500 kg
2 ks
OE so zapísanou nadstavbou pracovnej plošiny, majákov, ťažného
zariadenia; COC k podvozku, CE prehlásenie k navijaku, záručná
knižka a návod na obsluhu
Oceľový kĺbový teleskop s vnútorným vedením hadíc a káblov
13,00 m
11,00 m
250 kg
360° s možnosťou práce aj nad kabínou bez obmedzenia
6,00 m
sklolaminátový
počítajúce motohodiny zapojenia a zvlášť pohybu nadstavby
z motoru podvozku
elektro-hydraulické
oddelená meničom napätia (izolácia koša)
1.300 W, s vývodom na podvozku a v koši
pomocou joystickov
4 hydraulické podpery
0,60 x 0,40 x 0,05 m (D x Š x V)
pomocou izolátorov
dodanie protokolu o izolačnom stave podľa VDE DIN 0682 od
autorizovanej spoločnosti AZVN na území SR a preukazu
spôsobilosti
odnímateľná
2,20 m
1,20 x 0,70 x 1,10 m (Š x H x V)
6,00 m

Celková výška maximálne
Celková šírka maximálne
START/STOP pre ovládanie motora podvozku
Uzamykateľná kovová skrinka o objeme min. 800 l
Uchytenie na pripevnenie izolovaného rebríka
Izolovaný dvojdielny izolovaný rebrík s pracovnou výškou
minimálne 2,20 metra
Držiak gumených podstavcov pod dopravné značky
Držiak dopravných značiek
Plastová skrinka o objeme min. 50 l
Výstražná „svetelná alej“ na konci rámu podvozku
LED zábleskové osvetlenie
Predlžovací kábel na 230V o dĺžke minimálne
Izolovaná plastová skrinka na náradie do koša
LED osvetlenie v pracovnom koši
Držiak a 4 ks výstražných dopravných kužeľov
Uchytávacie oká pre bezpečnostné popruhy v pracovnom koši
Nové bezpečnostné popruhy
Ochrana proti nárazu kabíny
Doklady k pracovnej plošine

Záruka na celé zariadenie minimálne

2,80 m
2,00 m
v pracovnom koši a od dolného ovládacieho pultu
vode odolná uzamykateľná skrinka umiestnená na nadstavbe
uzamykateľný držiak
umiestnený na nadstavbe
2 ks
2 ks
uzamykateľná nad rámom nadstavby
ovládaná z kabíny vodiča v smere a rýchlosti
pod košom 2 ks, na začiatku teleskopického ramena 2 ks
20,00 m

uzamykateľný
2 ks podľa STN EN280 + A1
2 ks
antikolízne zariadenie pred narazením pracovnej plošiny s kabínou
podvozku a jej doplnkami pri práci
CE prehlásenie s VIN číslom podvozku a nadstavby spĺňajúce
aktuálne normy a smernice; Protokol o izolačných stavoch pracovnej
plošiny do 1.000 V striedavého prúdu a 1.500 V jednosmerného
prúdu podľa VDE DIN 0682 pre typovú a kusovú skúšku od
autorizovanej spoločnosti s daným osvedčením pre meranie
izolačných stavov pracovných plošín od AZVN; pracovný diagram
a výkres pracovnej plošiny s potvrdením plnenia pracovného
diagramu a celkových rozmerov, návod na obsluhu s popisom
ovládania pod napätím
24 mesiacov od odovzdania

Požadované súvisiace služby s dodaním predmetu zákazky:
Zaškolenie obsluhy a vystavenie preukazu pre obsluhu.
Miesto/miesta dodania:
Prevzatie výrobku v sídle dodávateľa, prípadne dovoz na miesto určené obstarávateľom.
Lehota dodania tovaru:
Podľa možností dodávateľa, maximálne 6 mesiacov od vystavenia objednávky obstarávateľom.
Splatnosť faktúry:
14 dní od vystavenia faktúry. Faktúru dodávateľ vystaví bezodkladne po dodaní tovaru a jeho prebratí
obstarávateľom.

Príloha č. 2

NÁVRH UCHÁDZAČA
NA PLNENIE KRITÉRIÍ A CENOVÁ TABUĽKA
Názov zákazky: „Dodávka pracovnej plošiny“.
Základné údaje
Názov / obchodné meno uchádzača:
Adresa sídla /miesta podnikania uchádzača:
IČO:
Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE* platiteľom DPH.
Požadované parametre a vybavenie
Pracovná plošina na terénnom podvozku s celkovou hmotnosťou
do 3.500 kg
Podvozok N1G
Pohon podvozku
Celková hmotnosť vozidla maximálne
Pneumatiky
Výkon naftového motora vozidla
Pohon pre nadstavbu od motora
Počet miest na sedenie minimálne
Cúvacia kamera s vizualizáciou v kabíne
Povinná výbava
Majáky na streche kabíny
Ťažné zariadenie s nosnosťou
Zakladacie kliny pod kolesá v počte
minimálne
Doklady k pracovnej plošine
Pracovná plošina, konštrukcia
Minimálna pracovná výška
Výška podlahy koša minimálne
Nosnosť
koša
minimálne
v celom
pracovnom rozsahu 360°
Otoč pracovnej plošiny minimálne
Stranový dosah pri 250 kg záťaži
minimálne
Pracovný kôš
Počítadlo motohodín
Pohon plošiny
Ovládanie plošiny z otoče a z koša
Zásuvka na 230 V IP55 v pracovnom koši
a na podvozku
Menič
napätia
so
zdrojom
od
podvozku, výkon minimálne
Ovládanie v koši
Stabilizácia plošiny

Podložky pod podpery o rozmeroch:
Izolácia pracovného koša do 1.000
V podľa VDE DIN 0682
Pre dvojitú izoláciu pracovnej plošiny do
1.000 V
Ochrana ovládacieho pultu pracovného
koša
Šírka osí vysunutých podpier maximálne
Pôdorys pracovného koša minimálne
Celková dĺžka maximálne
Celková výška maximálne
Celková šírka maximálne
START/STOP pre ovládanie motora
podvozku
Uzamykateľná kovová skrinka o objeme
min. 800 l
Uchytenie na pripevnenie izolovaného
rebríka
Izolovaný dvojdielny izolovaný rebrík
s pracovnou výškou minimálne 2,20 metra
Držiak gumených podstavcov pod
dopravné značky
Držiaky dopravných značiek
Plastová skrinka o objeme min. 50 l
Výstražná „svetelná alej“ na konci rámu
podvozku
LED zábleskové osvetlenie
Predlžovací kábel na 230V o dĺžke
minimálne
Izolovaná plastová skrinka na náradie do
koša
LED osvetlenie v pracovnom koši
Držiak na 4 ks výstražných dopravných
kužeľov
Uchytávacie oká pre bezpečnostné
popruhy v pracovnom koši
Nové bezpečnostné popruhy
Ochrana proti nárazu kabíny
Doklady k pracovnej plošine
Záruka na celé zariadenie minimálne
Požadované súvisiace služby s dodaním predmetu zákazky:
Miesto/miesta dodania:
Lehota dodania tovaru:
Splatnosť faktúry:

Kritérium na vyhodnotenie ponúk.
Cena v EURO bez DPH za celý predmet zákazky

- €

Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom
obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú
verejnému obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady.
V.................................................... dňa ....................................

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meno, priezvisko, funkcia
podpis uchádzača/štatutárneho orgánu /osoby splnomocnenej na konanie* za uchádzača + odtlačok
pečiatky uchádzača (v prípade ak sa vyžaduje pri konaní uchádzača v zmysle zápisu do príslušného registra, do
ktorého je uchádzač zapísaný)

*Nehodiace sa prečiarknuť

Príloha č. 3

Rámcová dohoda
Článok 1
Účastníci dohody
Názov verejného obstarávateľa: C O M T E L , spol. s r. o.
Adresa sídla/miesta podnikania: Murgaša 1, 971 01 Prievidza
IČO:
00 616 729
Typ verejného obstarávateľa:
Obchodná spoločnosť
Kontaktná osoba:
Ing. Jana Rapantová
tel. č.:
+421 944 062 250
e-mail:
comtel@comtel-sro.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.comtel-sro.sk
(ďalej „Obstarávateľ“)
a

Obchodné meno uchádzača:
Adresa sídla/miesta podnikania:
IČO:
Kontaktná osoba:
tel. č.:
e-mail:
adresa hlavnej stránky:
(ďalej „Uchádzač“)

Článok 2
Predmet dohody
1.

2.

3.

4.

Zmluvné strany podľa Článku 1 sa dohodli nasledovne: Obstarávateľ sa nachádza v procese schvaľovania
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) v rámci Výzvy zameranej na podporu rozvoja
podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra, v rámci
programu Integrovaná infraštruktúra,
V prípade, že Obstarávateľ bude úspešný a bude mu schválené poskytnutie príspevku v rámci predmetnej
ŽoFNP, osloví najneskôr do troch mesiacov od definitívneho termínu schválenia FNP uchádzača z Článku
1 tejto dohody za účelom dodávky zákazky podľa Výzvy na predkladanie ponúk „Dodávka pracovnej
plošiny“ a jej Príloh č.1 a 2.
Obstarávateľ, (ako budúci Objednávateľ) prehlasuje, že osloví Uchádzača (ako budúceho Dodávateľa)
v termíne podľa bodu 2. so žiadosťou o vypracovanie detailnej cenovej ponuky podľa Príloh č.1 a 2.
a následnému uzatvoreniu obchodného vzťahu (formou objednávky, prípadne zmluvy) na dodávku zákazky
podľa Výzvy na predkladanie ponúk.
Vzhľadom ku skutočnosti, že nie je možné garantovať poskytnutie NFP, ani vopred stanoviť termín
schválenia Žiadosti o NFP, dohodli sa zmluvné strany nasledovne:
4.1 Obstarávateľ si v rámci záväzkového vzťahu s Uchádzačom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek
sankcií odstúpiť od zmluvy s Uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi
Obstarávateľom a Uchádzačom a žiadosť o NFP, predmetom ktorej sú aj výdavky vyplývajúce z tohto
záväzkového vzťahu, nebola poskytovateľom schválená alebo výsledky administratívnej finančnej

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov
vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
Obstarávateľ nie je ani v prípade úspešnej žiadosti o NFP povinný od Uchádzača kúpiť predmet
obstarávania, pokiaľ sa počas schvaľovacieho procesu NFP vyskytnú na strane Objednávateľa
okolnosti, ktoré by mohli v prípade dodržania záväzku z tejto dohody ohroziť ekonomickú stabilitu
Obstarávateľa.
Uchádzač nie je ani v prípade úspešnej žiadosti Obstarávateľa o NFP povinný Obstarávateľovi dodať
predmet obstarávania, pokiaľ sa počas schvaľovacieho procesu NFP vyskytnú na strane Uchádzača
okolnosti, ktoré by mohli v prípade dodržania záväzku z tejto dohody ohroziť ekonomickú stabilitu
Uchádzača.
Zmluvné strany vyhlasujú, že v prípade plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto rámcovej zmluvy budú
postupovať v súčinnosti, rešpektujúc oprávnené požiadavky oboch zmluvných strán v oblasti
technickej a ekonomickej výhodnosti a k uzatvoreniu obchodného vzťahu bude potrebný súhlas oboch
zmluvných strán.
Ustanovenia odsekov 4.1 a 4.2 sú platné aj pre okolnosti znemožňujúce plnenie tejto rámcovej zmluvy
z dôvodu vyššej moci. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé
od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť (t.j. vojna, živelná pohroma a
pod.)
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia vyššej moci, resp. jej
účinkom dôjde ku škode na predmete plnenia tejto zmluvy, požiada jedna zo strán druhú stranu o
úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa
odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia
oznámenia.

Článok 3
Ostatné ustanovenia
1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom, nepostúpia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie
nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
3. Obidve strany sa zaväzujú informovať druhú stranu o všetkých náležitostiach týkajúcich sa tejto
zmluvy, ktoré by mohli ohroziť plnenie práv a povinností tejto zmluvy.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi stranami. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s
celým jej obsahom.
5. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, riadne potvrdených
a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve
sa vyžaduje dohoda o celom jej obsahu.
Prievidza, dňa 22.06.2020

..............................................., dňa ........................

Za Obstarávateľa:

Za Uchádzača:

.......................................................................
Ing. Jana Rapantová, konateľ

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

