Obstarávateľ: Bardejovská mliekareň s.r.o.
Mochovská 5, 934 01 Levice
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A.1

Pokyny pre uchádzačov

Časť I. Všeobecné informácie
1. Identifikácia obstarávateľa
Bardejovská mliekareň s.r.o.
Mochovská 5
934 01 Levice
IČO: 45 948 585
Kontaktná osoba:
Ladislav Kuľka
Telefón: +421 903 620 390
Email: bardejovskamliekaren@gmail.com
Kontaktné miesto:
Bardejovská mliekareň s.r.o.
Duklianska 38
085 01 Bardejov
2. Predmet zákazky
Názov zákazky:
Modernizácia mliekarenskej výroby – technologická časť
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia mliekarne v rámci projektu
s názvom „Modernizácia mliekarenskej výroby“. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky
tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky.
Obstarávateľ pri obstarávaní postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej
agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR
2014-2020, aktualizácia č. 1.

3. Komplexnosť dodávky
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Zdôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti:
Ako vyplýva z opisu zákazky, časť B.1, predmetom tejto zákazky je dodávka technologického
zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov, ktoré tvorí jeden komplexný logický a funkčný
celok z pohľadu záruky, zodpovednosti a funkcionality. Z dôvodu zachovania funkčnosti,
kvality, efektívnosti a hospodárnosti je nevyhnutné zachovanie jedného dodávateľa na celý
predmet zákazky.
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V danom prípade obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov
možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených
dôvodov za to, že ak by obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých
by
umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky a v ktorých
by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, v takom prípade by potreba
koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého
obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia
riadneho plnenia obstarávanej zákazky. Z vykonaného prieskumu trhu zároveň vyplýva, že na
trhu je viacero subjektov, ktoré dokážu dodať predmet zákazky ako celok, na základe čoho je
možné zabezpečiť dostatočne hospodárnu, efektívnu a transparentnú súťaž.

4. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov EÚ/ES (Program rozvoja vidieka SR 2014 2020, opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku – časť B Investície do spracovania,
uvádzania na trh, vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám
energetickej spotreby, podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie
na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov), zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných
prostriedkov obstarávateľa.

5. Zmluva
Výsledkom obstarávania bude kúpna zmluva (ďalej len Zmluva) uzavretá v súlade s § 409
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

6. Miesto a termín uskutočnenia predmetu zákazky
Miesto dodania tovarov je Bardejov, ul. Duklianska, parcela 3849/5, NUTS kod: SK041.
Lehota dodania je 12 mesiacov od zadania objednávky.

Časť II. Príprava ponuky
7. Jazyk ponuky
Doklady a dokumenty uchádzača musia byť v slovenskom/českom jazyku. Ak má uchádzač
sídlo mimo územia Slovenskej republiky (SR), doklady a dokumenty musia byť predložené
v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka okrem
dokladov predložených v českom jazyku. Preklady dokladov musia byť opatrené okrúhlou
pečiatkou, vyhotovené úradnými prekladateľmi.
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8. Obsah ponuky
Obstarávateľ od každého uchádzača vyžaduje predloženie originálov alebo úradne overených
fotokópií nasledovných dokladov nie starších ako 3 mesiace pred doručením obstarávateľovi:
a) Cenová ponuka uchádzača bez DPH, ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť
uvedie do cenovej ponuky.
b) Potvrdenie uchádzača o prijatí výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov.
c) Doklad, ktorý uchádzača oprávňuje dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce,
alebo poskytovať službu.
d) Čestné vyhlásenie, že uchádzač ani jeho štatutárny orgán , ani žiadny člen
štatutárneho orgánu, ani žiadny člen dozornej rady, ani prokurista neboli právoplatne
odsúdení za trestný čin podvodu, za trestný čin korupcie, za trestný čin
poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej
činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestné
činy súvisiace s terorizmom alebo spojené s teroristickými aktivitami, využívanie
detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi
e) Čestné vyhlásenie, že neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
f) Čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii a nie je
voči nemu vedené exekučné konanie.
Doklady v písm. d), e), f) je možné nahradiť čestným vyhlásením uchádzača, že je vedený
v „Zozname hospodárskych subjektov“ vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO)
a že skutočnosti dokladované v čase zápisu do tohto zoznamu sú platné v termíne
predkladania cenových ponúk.
Obstarávateľ od víťazného uchádzača písomne vyžiada, aby do 5 pracovných dní doručil (za
predpokladu, že uvedené doklady nedoručil v rámci zaslania cenovej ponuky):
g) Výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady
prípadne prokuristu nie starší ako 3 mesiace pred ich doručením obstarávateľovi
h) Výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 3 mesiace pred ich doručením
obstarávateľovi. Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo
územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu nevydáva niektoré z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte
jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, nie starším ako 3 mesiace
pred jeho doručením obstarávateľovi.
Doklady v písm. d) je možné nahradiť dokladmi podľa písm. g), h) v rámci zaslaných cenových
ponúk.
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9. Mena a ceny uvádzané v ponuke
Cenová ponuka v inej mene ako EURO musí byť prepočítaná na EURO. Výšku ceny ponuky
uchádzač prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň vypracovania cenovej
ponuky a prepočet potvrdí svojim podpisom.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
bez DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, že
nie je platcom DPH, uvedie do cenovej ponuky.

10. Vyhotovenie ponuky
Ponuka musí mať písomnú formu a musí byť potvrdená podpisom oprávneného zástupcu
uchádzača, tz. štatutárnym orgánom alebo inou oprávnenou osobou.
Musí byť potvrdená pečiatkou, ak je uchádzač povinný používať pečiatku.
Musí mať uvedený dátum vyhotovenia. Potvrdenie uchádzača musí byť taktiež na strane, kde
sa uvádza sumárna cenová kalkulácia.
Nesmie byť staršia ako 3 mesiace pred doručením obstarávateľovi.
Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky musia byť predložené ako originály alebo
úradne overené kópie týchto dokladov a dokumentov, nie staršie ako 3 mesiace pred
doručením obstarávateľovi.

Časť III. Predkladanie ponúk
11. Označenie obalu ponuky
Uchádzač predkladá ponuku v uzavretom obale. Obal ponuky musí obsahovať označenie:
„Súťaž – neotvárať“.

12. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk do 7.11.2018 do 09:00 hod.
Uchádzač predkladá ponuku poštovou zásielkou alebo osobne na adresu sídla obstarávateľa:
Bardejovská mliekareň s.r.o., Mochovská 5, 934 01 Levice.
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Pri osobnom doručení ponuky obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí
s uvedením dátumu a času prevzatia ponuky.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi
neotvorená.

Časť IV. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
13. Otváranie ponúk
Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 7.11.2018 o 15:00 hod. na adrese sídla
obstarávateľa: Bardejovská mliekareň s.r.o., Mochovská 5, 934 01 Levice.
Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §
52 zákona.

14. Vyhodnotenie ponúk
Obstarávateľ vyhodnocuje ponuky podľa kritérií určených vo výzve na predkladanie ponúk
a v súťažných podkladoch v časti A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk.
Vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle § 53 zákona.
Obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. a nie je v tomto registri zapísaný.
V prípade víťazného uchádzača obstarávateľ preverí jeho zapísanie do registra partnerov
verejného sektora v registri partnerov verejného sektora na webovom sídle MS SR.

Časť V. Uzavretie zmluvy
Obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom kúpnu zmluvu na dodávku tovarov.
Zmluva bude obsahovať ustanovenie, že oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR,
orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ
môžu vykonávať voči uchádzačovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu
v súvislosti s realizáciou zákazky a uchádzač je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.
Okrem uvedeného bude zmluva obsahovať sankciu za nedodržanie termínu plnenia zmluvy,
pričom obstarávateľ je povinný túto sankciu voči uchádzačovi uplatniť a vymáhať.
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Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe kritéria – najnižšia cena predmetu
zákazky.
Úspešný a prvý bude uchádzač, ktorý navrhol za realizáciu predmetu zákazky najnižšiu cenu
v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch a poradie ostatných uchádzačov
sa určí vzostupne podľa hodnoty navrhnutého kritéria.

B.1

Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka a montáž dodávku technologického zariadenia na
spracovanie surového kravského mlieka na výrobu mliečnych výrobkov s dennou kapacitou
20 000 l.
Predmet obstarávania musí obsahovať nasledovné komponenty:
 Príjmová stanica pre surové kravské mlieko
 Úschovné nádrže na surové kravské mlieko so vstupom od príjmu a s výdajom na pastér
 Pasterizačné zariadenie na ošetrenie kravského mlieka s odstredivkou a
homogenizátorom
 Stredisko prípravy a výroby ochutených mliek s potrebným množstvom nádrží a
potrebnými prepojmi s možnosťou primiešavania suchých komponentov
 Stredisko prípravy a výroby fermentovaných výrobkov s potrebným množstvom nádrží
a potrebnými prepojmi s možnosťou prietočného dodávania tekutých zložiek pred
baličkou
 Pasterizačné zariadenie s homogenizátorom na fermentované výrobky
 Balička na tekuté výrobky
 Linka na výrobu masla GHEE
Ponuku je potrebné vypracovať podľa položkového súpisu zariadení mliekarne, ktorý je
prílohou A súťažných podkladov. Technologická linka musí obsahovať všetky položky uvedené
v súpise zariadení, musí byť po zmontovaní funkčná a schopná prevádzky bez dodatočných
investícií, ktoré nie sú zahrnuté v ponuke.
Predpokladaná hodnota zákazky celkom: 1 455 630,00 EUR bez DPH

B.2

Spôsob určenia ceny
Cena bude vyjadrená v EURO s presnosťou na dve desatinné miesta a musí obsahovať všetky
náklady spojené s dodaním predmetu zákazky na miesto realizácie v zmysle technickej
špecifikácie predmetu zákazky podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky.
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Cena bude uchádzačom určená zo súpisu zariadení mliekarne (Súpis zariadení mliekarne
podľa prílohy A tejto časti súťažných podkladov).
Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú
cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva príslušnej položky.

Príloha A – Súpis zariadení mliekarne
Táto časť súťažných podkladov tvorí osobitný celok a je poskytnutá uchádzačom v papierovej
aj elektronickej podobe na CD.

B.3

Obchodné podmienky uskutočnenia dodávky
Obstarávateľ s úspešným uchádzačom uzavrie kúpnu zmluvu v súlade s § 409 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvných
podmienok tvorí nedeliteľnú súčasť a prílohu A týchto súťažných podkladov.

Príloha A – Návrh zmluvných podmienok

KÚPNA ZMLUVA
uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

medzi zmluvnými stranami:
Kupujúci:
Obchodné meno /názov
Adresa sídla
Zapísaný v
Zastúpený
IČO
DIČ
IČ DPH
IBAN
Kontaktná osoba
Telefón
e-mail

Bardejovská mliekareň s. r.o.
Mochovská 5, 934 01 Levice
Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka
číslo: 42185/N
Ladislav Kuľka, konateľ
45 948 585
2023158874
SK2023158874
SK62 0200 0000 0028 3911 7051
Ladislav Kuľka
+421 903 620 390
bardejovskamliekaren@gmail.com
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Predávajúci:
Obchodné meno /názov
Adresa sídla
Zapísaný v
Zastúpený
IČO
DIČ
IČ DPH
IBAN
Kontaktná osoba
Telefón
e-mail
PREAMBULA
Kupujúci a predávajúci uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania zákazky s názvom
„Modernizácia mliekarenskej výroby – technologická časť“.

I. PREDMET ZMLUVY

1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet zákazky
„Modernizácia mliekarenskej výroby – technologická časť“ a previesť na kupujúceho
vlastnícke právo k uvedeným technológiám a záväzok kupujúceho technológie prevziať do
vlastníctva a zaplatiť predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok
dojednaných v tejto zmluve.

2.

Technológie sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou
súčasťou.

3.

Súčasťou dodania požadovaných technológií je aj ich doprava na miesto dodania, inštalácia a
uvedenie do prevádzky, odskúšanie technológií, zaškolenie zamestnancov kupujúceho
ohľadne obsluhy technológií a odovzdanie dokladov potrebných na užívanie technológií a
výkon vlastníckeho práva kupujúceho.

II. MIESTO A ČAS DODANIA
1.

Miestom dodania predmetu zákazky je adresa: Bardejov, ul.Duklianska.

2.

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy do
12 mesiacov od vystavenia objednávky kupujúcim.

3.

Presný dátum a čas dodania technológií si dohodne predávajúci s kupujúcim najmenej tri dni
vopred.

4.

V prípade nedodržania termínu plnenia zmluvy (v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy) si
kupujúci uplatní nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z ceny nedodaných alebo
neskoro dodaných strojných zariadení.
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III. PODMIENKY DODANIA
1.

Predávajúci sa zaväzuje technológie zabaliť a vybaviť na prepravu, pričom náklady s tým
spojené sú už zahrnuté v kúpnej cene. Technológie musia byť dodané, zabalené takým
spôsobom, ktorý dostatočne zabezpečí jeho ochranu pred ich poškodením, alebo akýmkoľvek
iným znehodnotením.

2.

Predávajúci je povinný po dodaní technológií do miesta dodania tieto technológie
nainštalovať, uviesť do prevádzky, vykonať skúšobnú prevádzku a riadnym spôsobom zaškoliť
poverených zamestnancov kupujúceho ohľadne obsluhy uvedených technológií. O zaškolení
spíšu oprávnení zástupcovia predávajúceho a kupujúceho záznam.

3.

O odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky spíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení
zástupcovia v mieste dodania preberací protokol, ktorý obsahuje najmä: dátum odovzdania a
prevzatia technológií, záznam z prvej vonkajšej obhliadky technológií, súpis zjavných vád na
technológií zistiteľných pri vonkajšej obhliadke a podpisy predávajúceho a kupujúceho alebo
ich poverených zástupcov.

4.

Spolu s technológiami je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa
k nemu vzťahujú a ktoré sú potrebné na užívanie technológií a na výkon vlastníckeho práva.

5.

Momentom uvedenia technológií predávajúcim do prevádzky v mieste jeho dodania podľa
tejto zmluvy prechádza nebezpečenstvo škody na technológiách a vlastnícke právo k
technológiám na kupujúceho v zmysle ust. § 445 Obchodného zákonníka.

IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.

Kúpna cena za jednotlivé technológie v rozsahu podľa čl. I tejto zmluvy je uvedená v Prílohe č.
2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. K cene bude účtovaná daň z pridanej
hodnoty v súlade s príslušnými predpismi.

2.

V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním technológií a
prevodom vlastníckeho práva, vrátane nákladov na balenie, dopravu do miesta dodania,
poistenie, náklady inštalácie, skúšobnej prevádzky, zaškolenia zamestnancov kupujúceho a
pod.

3.

Dohodnutú kúpnu cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k zmluve
podpísaného zmluvnými stranami.

4.

Kúpnu cenu sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúr riadne
vystavených predávajúcim a doručených kupujúcemu, podľa dodania jednotlivých položiek
predmetu plnenia. Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia kupujúcemu, a
to prednostne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre,
prípadne iným spôsobom v súlade s platným právom.

5.

V prípade, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny za technológie, predávajúci
má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň
omeškania.
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6.

V zmysle Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 aktualizácia č.1
uplatní kupujúci voči
predávajúcemu sankciu v prípade nedodržania kritérií, na
základe ktorých predávajúci získal
zákazku, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
Výška sankcie bude predstavovať finančný rozdiel
medzi ponukou
predávajúceho a ponukou ďalšieho uchádzača v poradí v rámci súťaže.

V. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet zmluvy v množstve a akosti podľa
podmienok tejto zmluvy a plne spôsobilé na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy
daných technológií. Predávajúci sa zaväzuje, že technológie ku dňu jeho dodania bude v jeho
výlučnom vlastníctve a nebude zaťažené žiadnymi právami tretích osôb a že zároveň bude
spĺňať všetky všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami stanovené
požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné,
požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, majú technológie vady.
2. Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré majú technológie v okamihu
prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po
tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva
škody na technológiách na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností
predávajúceho.
3. Predávajúci týmto poskytuje na technológie záruku v dĺžke podľa typu technológií, najmenej
však po dobu 24 mesiacov. Záručná doba na konkrétne technológie bude uvedená v
záručnom liste, ktorý bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie. Záručná doba začína
plynúť dňom uvedenia predmetných technológií predávajúcim do prevádzky v mieste
dodania, pričom záručná doba plynie samostatne vo vzťahu ku každému z dodanej
technológie. Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä za to, že technológie budú po
dojednanú dobu spôsobilé na užívanie na dojednaný účel a bude bez vád. Predávajúci bude
na vlastné náklady zabezpečovať záručný servis technológií.
4. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol kupujúci technológie užívať pre vady, za
ktoré zodpovedá predávajúci.
5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou manipuláciou s technológiami v
rozpore s návodom na obsluhu, prípadne násilným a neoprávneným zásahom do technológií.
6. V záruke je zahrnuté aj bezplatné dodávanie náhradných dielov potrebných na riadne
fungovanie technológií, ako aj poradenská starostlivosť o technológie.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
1.

Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne
poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje, ako je
uvedené v tejto zmluve, najmä: nedodanie technológií v zmysle dohodnutých podmienok
riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok a jeho neodovzdanie kupujúcemu v
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zmluvne dohodnutej lehote, ako aj neodstránenie vád predmetu kúpy za podmienok
uvedených v tejto zmluve.
2.

Pokiaľ predmet zmluvy nebude spĺňať podmienky a technické parametre požadované
kupujúcim v procese obstarávania, kupujúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a má
nárok na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla; škodou sa v tomto prípade
rozumie aj rozdiel medzi kúpnou cenou podľa čl. IV. tejto zmluvy a kúpnou cenou, za ktorú
kupujúci obstaral technológie u iného dodávateľa z dôvodu nesplnenia podmienok
predávajúcim týkajúcich sa technických parametrov predmetu zmluvy.

3.

V prípade, ak nastane dôvod pre odstúpenie od tejto zmluvy kupujúcim, kupujúci je
oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj len ohľadne časti plnenia (konkrétnej technológie),
ktorej sa dôvod odstúpenia týka.

4.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí
dohodnutú kúpnu cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 90 dní
od uplynutia dojednanej lehoty splatnosti.

5.

Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy
oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa
spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s
ňou, vrátane sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu
sporov zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie súdu v Slovenskej republike
príslušnému podľa procesných predpisov SR.

3.

Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného
zmluvnými stranami.

4.

Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto
zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

5.

Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku tejto zmluvy sú vymáhateľné
nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť
ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej
okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže
byt' oddelené od ostatných príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených
ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou,
bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto
postup nie je možný, zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky potrebné za tým
účelom, aby sa dohodli na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie
v súlade s aplikovateľným právnym poriadkom nahradí.
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6.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 – Súpis zariadení mliekarne
Príloha č. 2 – Cena dodávaného predmetu zákazky

7.

Kúpna zmluva nadobudne účinnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si
vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, kedy ešte
nedošlo k plneniu zmluvy a zo strany príslušného riadiaceho orgánu nebude schválené
verejné obstarávanie k predmetnej zákazke.

8.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a
že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

9.

Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené
osoby v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči uchádzačovi
kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky
a uchádzač je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.

V ...................... , dňa

V ......................

, dňa

14

