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Výzva na predloženie ponuky na zákazku  

Technické vybavenie pre projekt “Umelka – centrum moderného umenia a komunít (UMELKA)“ 

 

 

Slovenská výtvarná únia, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 písm. c) č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), 

Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 

Technické vybavenie pre projekt “Umelka – centrum moderného umenia a komunít (UMELKA)“. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Slovenská výtvarná únia 

Sídlo: Dostojevského rad 4533/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto 

Štatutárny zástupca: Akad. mal. Pavol Kráľ (predseda) 

IČO: 00178535   

DIČ: 2020795656 

IČ DPH: SK2020795656 (projekt v režime hlavnej činnosti oslobodenej od DPH) 

Tel.: +421 2 529 62 402 

 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

Elektronicky e-mailom na: vo.umelka@gmail.com 

 

3. Kontaktná osoba pre komunikáciu s uchádzačmi:  

JUDr. Mgr. Vladislav Mičátek, PhD., vo.umelka@gmail.com 

 
4. Predmet obstarávania:  

CPV kód:  

30213100-6 Prenosné počítače 

30232110-8 Laserové tlačiarne 

38652120-7 Video projektory 

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Kúpna zmluva prílohy tejto výzvy – zmluvu predloží len víťazný uchádzač po obdržaní 

informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 

6. Zákazka sa delí na časti:  
Áno na 2 časti: 
Časť A) Projekčná technika, 
Časť B) Elektronické zariadenia. 

 

7. Podrobný opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je technické vybavenie projektu č. CLT01010 s názvom „Umelka – 

centrum moderného umenia a komunít (UMELKA)“ (výzva CLT01 vyhlásená Úradom vlády 

Slovenskej republiky ako Správcom programu Kultúra, financovaného z Finančného 

mechanizmu EHP 2014-2021) – tovar, ktorý je špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto výzvy. Podrobná 

špecifikácia je uvedené v Prílohe č. 1 tejto Výzvy v rámci rozdelenie do 2 častí zákazky A) a B). 

V prípade, že v prílohe č. 1 sú uvedené názvy/značky je možné ponúknuť ekvivalentný tovar. 

Rovnako je možné ponúknuť ekvivalentný tovar pri špecifikácii rozmerov, ak spĺňa požadované 

vlastnosti a parametre objemovo. 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky:  

29.381,31 EUR bez DPH 

 

9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Sídlo verejného obstarávateľa.   
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10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

V zmysle uzatvorenej projektovej zmluvy o poskytnutí grantu na projekt „Umelka – moderné 

centrum umenia a komunity (UMELKA)“ uzatvorenej medzi Úradom vlády SR ako Správcom 

programu Kultúra a verejným obstarávateľom 193/2020 (číslo projektu CLT01010) do 50 dní od 

vystavenia a zaslania objednávky v súlade s kúpnou zmluvou. 

 

11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

Obsiahnuté v tejto výzve a jej prílohách. 

 

12. Financovanie predmetu zákazky:  

Prostriedky Finančného mechanizmu EHP 2014-2021, štátny rozpočet, vlastné zdroje. 

 

13. Lehota na predloženie ponuky:  

Najneskôr do 14.12.2021 do 8:00 hod. 

 

14. Spôsob predloženia ponuky:  

Elektronicky e-mailom na: vo.umelka@gmail.com 

 

15. Spôsob určenia ceny 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, 

musí byť vyjadrená v mene EUR a stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon“), Vyhlášky Ministerstva 

financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Ak je 

uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH), navrhnutú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena 

vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke. V ponúkanej cene musia byť zahrnuté 

všetky nevyhnutné náklady uchádzača na zhotovenie celého predmetu zákazky. V prípade, že 

uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej 

ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených povinností. Uchádzač bude ponúkať 

komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková cena ponuky pokryla 

všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska uskutočňovania stavebnej práce. 

Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným 

údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie 

ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov 

tvoriacich súčasť zmluvného záväzku. 

 

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 

Najnižšia cena s DPH (u neplatcov konečná cena). Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané 

pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých 

ponukách, týkajúcich sa najnižšej celkovej ceny. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky 

navrhnutých ponukových celkových cien vyjadrených v EUR, navrhnutých v jednotlivých 

ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol vo svojej ponuke za celý 

predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu a splnil podmienky účasti stanovené a uvedené v tejto 

výzve. 

Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie 

požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení 

ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa 

umiestnil na prvom mieste v poradí (tzv. reverzná súťaž). Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, 

vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho 

uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí 

spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Uvedené pravidlá nevylučujú, aby 

prijímateľ vyhodnotil splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti v 

prípade všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku. 
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Verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov predložených 

v ponuke, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie podmienky 

účasti alebo splnenie požiadavky na predmet zákazky. Ak uchádzač, v lehote určenej verejným 

obstarávateľom, nedoručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj 

napriek predloženému vysvetleniu ponuky podľa záverov verejného obstarávateľa nespĺňa 

podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky, prijímateľ ponuku tohto uchádzača 

vylúči a vyhodnocuje splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho 

uchádzača v poradí.  

Všetkým uchádzačom, ktorí predložia ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku 

vyhodnotenia ponúk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak úspešný uchádzač 

odmietne uzavrieť zmluvu o dielo, vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil 

ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť 

zmluvu, môže verejný obstarávateľ na uzavretie zmluvy vyzvať uchádzača, ktorý sa umiestnil 

ako tretí v poradí. 

 

17. Podmienky účasti: 

Osobné postavenie: 

Podľa §32 ods. 1 písm. e) ZVO – uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať službu. Uchádzač nie je povinný predkladať vybrané doklady. Splnenie 

podmienok účasti verejný obstarávateľ overí prostredníctvom verejne dostupných registrov. 

Podľa §32 ods.1 písm. f) ZVO – uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 

obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. Uchádzač 

preukáže splnenie podmienky predložením potvrdeného čestného vyhlásenia o neuložení 

zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré súčasťou prílohy tejto výzvy. Uvedenú podmienku 

verejný obstarávateľ zároveň overí na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie a v 

prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho 

ponuka hodnotená. 

 

 

18. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Písomná elektronická forma, 1 vyhotovenie, slovenský jazyk, označenia ponuky v predmete e-

mailu. Ponuku možno predložiť samostatne za jednu časť alebo obe časti zákazky. 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje ako prílohu e-mailu 

s predložením ponuky:  

a) Návrh uchádzača na plnenie kritéria (resp. ponukový list) na vyhodnotenie ponúk 

a intenzifikačné údaje uchádzača ako aj požadované čestné vyhlásenia podľa prílohy č. 1 

– ponukový list. Súčasťou musia byť uvedené čestné vyhlásenia v uvedenom znení 

vrátane súhlasu so zmluvou podľa prílohy tejto výzvy. Ponukový list musí byť podpísaný 

štatutárnym zástupcom uchádzača alebo splnomocnenou osobou. 

Kúpnu zmluvu podľa prílohy tejto výzvy nie je potrebné predložiť s ponukou. Bude vyžadovaná 

len od úspešného uchádzača. 

 

19. Konflikt záujmov:  

Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 dozvie o konflikte záujmov, prijme priemerné opatrenia 

a vykoná nápravu s cieľom zabránenia konfliktu záujmov. Ak nebude možné odstrániť konflikt 

záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z 

procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a 

zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania. Verejný 

obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že v prípade podozrenia na kolúzne správanie , bude 

uchádzač vylúčený. Kolúznym správaním sa rozumie také konanie, ktoré vedie k obmedzeniu 

súťaže, alebo vyvolá dôvodnú pochybnosť o férovosti súťaže. Akákoľvek spoluprácu medzi 

uchádzačmi vo verejnom obstarávaní, osobami zapojenými do procesu verejného obstarávania 
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a ďalšími aktérmi, či už s vedomím alebo bez vedomia verejného obstarávateľa. Konkrétne 

môže ísť o dohodu o cenách, dohodu o rozdelení trhu, dohodu o víťaznej ponuke (tzv. bid 

rigging) a ďalšie. Indíciami kolúzie pri vyhodnotený VO môže byť napr. rovnaká pravopisná 

chyba, násobenie cien koeficientami, využívanie rovnakých subdodávateľov prípadne iné. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že pri vyhodnotení verejného obstarávania bude 

okrem splnenia požiadaviek hodnotiť a overovať možný konflikt záujmov a koordinácie ponúk a 

kontrolovať možné prepojenia, podobnosti, prípadne možnosť krycej ponuky, prípadne iné. 

 

20. Výkon kontroly/auditu:  

Úspešný uchádzač berie na vedomie, že predmet objednávky je financovaný z Finančného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky pod Správcom programu, ktorým je Ministerstvo investícií regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR v rámci grantového projektu č.  CLT01010 s názvom „Umelka – 

centrum moderného umenia a komunít (UMELKA)“ (ďalej len „grant“) a v tejto súvislosti 

poskytne sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s predmetom dodania a to 

oprávnenými osobami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť v zmysle pravidiel grantu. 

 

21. Otváranie ponúk:  

14.12.2021 o 9:00 hod. 

 

22. Lehota viazanosti ponúk:  

1.5.2022 

 

23. Ďalšie informácie:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného 

obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa, alebo budú 

pre neho inak neprijateľné. 

Za vypracovanie ponuky v tomto postupe zadávania zákazky uchádzači nemajú nárok na 

úhradu. 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. 

o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo 

subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú zapísaný v registri. Verejný obstarávateľ si splnenie tejto 

podmienky overuje sám v Registri partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom 

spravodlivosti SR. 

 

24. Zverejnenie:  

Na web stránke verejného obstarávateľa a web stránke Správcu programu. 

 

 

Bratislava, 24.11.2021 

 

 

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

Akad. mal. Pavol Kráľ 

Slovenská výtvarná únia 

predseda 

 

Prílohy:  

Príloha č. 1 – Ponukový list 

Príloha č. 2 – Kúpna zmluva 



 

 

Príloha č. 1 – Ponukový list (návrh uchádzača na plnenie kritéria) 
 

Ponuka na zákazku 
Technické vybavenie pre projekt “Umelka – centrum moderného umenia a komunít (UMELKA)“ 

 
Uchádzač:  
názov: 
sídlo: 
IČO: 
DIČ:  
IČ DPH alebo informácia, že uchádzač nie je platcom DPH:  
štatutárny zástupca: 
 
kontaktná osoba: 
e-mail: 
telefón: 
 
Návrh ceny za predmet zákazky: 
Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na ľubovoľný počet častí zákazky. Zákazka je rozdelená na 5 časti, pretože tieto časti zákazky sú oddeliteľné a objektívne tvoria 
funkčne deliteľné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu, viaceré alebo všetky časti zákazky. 
 
Časť A) Projekčná technika 
 

Č. 
Názov 

položky  

Špecifikácia (minimálne požadované 
parametre) 

Špecifikácia ponúknutého tovaru 
(názov, typové označenie, 

špecifikácia) 

PJ MJ 
JC bez 

DPH 

Celková 
cena bez 

DPH 
JC s DPH 

Celková 
cena s DPH 

1. Projektov 

Min. parametre alebvo ekvivalent: 4K UHD projektor 
pre vysoký precízny detail obrazu, vysokú vernosť 
farieb a kontrast. Vďaka štvornásobnému zvýšeniu 
počtu obrazových bodov oproti FullHD a vysokému 
kontrastu je obraz mimoriadne jasný a poskytuje jemný 
detail pre zobrazenie. Technológia poskytuje vyššiu 
reálnosť pre zobrazenie každej scény, zlepšuje 
podanie svietiel, tieňov a celkovej hĺbky obrazu. 
Vysoká vernosť farieb vďaka technológii Amazing 
colour technology Rec.709. HDR kompatibilita, ISF 
mód, 24P. Konektivita projektora dáva priestor pre 
pripojenie rôznych zariadení pre premietanie 
ľubovoľného obsahu ako sú filmy, prezentácie, 
športové prenosy, akčné hry, konštrukčné výkresy vo 
vysokom rozlíšení, výukové programy a podobne. 
Veľký rozsah optiky zvyšuje inštalačnú variabilitu 
projektora. VGA a 2x HDMI vstup pre jednoduché 
pripojenie káblom pre smartfón alebo tablet s MHL 
podporou. 12V výstup pre ovládanie plátna. Možná 

  5 ks     



 

2 

 

inštalácia na stolík pod plátno alebo pod strop, na 
stenu.technológia 0.67" 4K UHD DMD, Rozlíšenie 4K, 
3840x2160, 2716 x 1528x2, 8.3 millióna 
pixelovSvetelný výkon 5000 ANSI lumen, Kontrast 
10000:1, Hlučnosť: 32dB, Životnosť lampy 
Eco+/Dynamic/Eco/Bright 5000/5000/4000/3000 (hrs), 
Kompatibilita počítač: UHD, WQHD, WUXGA, UXGA, 
SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac., 
Kompatibilita video:Konektivita: 2x HDMI, MHL, VGA, 
Mic 3.5mm, RS232, RJ45, USB-Power, USB service, 
12V, Audio 3.5mm in/out, S/PDIF, 2x speakerOptika: 
1.39 -2.22:1, 1.6x zoom, 15% vertikálny posun optiky, 
Veľkosť obrazu: 0.67 - 7.68m diagonálne, Projekčná 
vzdialenosť: 1.3 - 9.3 m, Keystone korekcia,  Audio: 
2x5W. Vrátane inštalačného materiálu, 
inštalácie/montáže a dopravy. 

2. 
Projekčné 
plátno 

Min. parametre alebvo ekvivalent:  Premietacie plátno 
šírka 3 m – výška až do formátu 4:3 (opt. 1:1). Povrch 
odrazovej plochy: MW - Matt White, matný biely povrch 
plátna, čierna zadná strana, sklenené vlákna, 
odrazivosť g=1.0, hrúbka 0.35mm, pozorovací uhol 
150°. Bezokrajové. Diaľkové ovládanie vysúvania a 
zasúvania s možnosťou manuálneho ovládania pri 
poruche. Horizontálna variabilita umiestnenia konzol 
voči tubusu pre jednoduchú montáž; Možnosť 
nastavenia polohy tubusu vpravo vľavo posunom na 
konzolách; Koncové dorazy rolovania plátna s 
možnosťou ich nastavenia, 60mm priemer vnútorného 
hliníkového valca pre rolovanie plátna bez poškodenia; 
Tubus s bielou práškovou farbou (farba podľa RAL za 
príplatok) – bočné uzávery tubusu bielej farby. Vrátane 
inštalačného materiálu, inštalácie/montáže a dopravy. 

  1 ks     

 Cena spolu v EUR s DPH  
(hodnotiace kritérium): 

 

 
 
 
Časť B) Elektronické zariadenia 
 

Č. 
Názov 

položky  

Špecifikácia (minimálne požadované 
parametre) 

Špecifikácia ponúknutého tovaru 
(názov, typové označenie, 

špecifikácia) 

PJ MJ 
JC bez 

DPH 

Celková 
cena bez 

DPH 
JC s DPH 

Celková 
cena s DPH 



 

3 

 

1. 

Veľkoplošný 
multimediálny 
televízor s 
príslučenstvom 

Min. parametre alebvo ekvivalent: Televízor SMART 
Q-LED kategórie 218cm, 4K Ultra HD, 100 / 120Hz, 
Direct LED, HDR10, HLG, Dolby Vision, lokálne 
stmievanie, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 4× HDMI, 3× 
USB, USB nahrávanie, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, 
Miracast, HbbTV 2.0, herný režim, hlasové ovládanie, 
Apple TV, Netflix, HBO GO, Voyo, Google Assistant, 
prehrávanie 360° videa, Amazon Alexa, Apple Airplay 
2, párovanie s mobilným zariadením, webOS, VESA 
600×400, repro 40W, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, 
trieda energetickej účinnosti G s možnosťou montáže 
na mobilný stojan.  Príslušenstvo - mobilný masívny 
stojan na veľkoplošné obrazovky kompatibilný s 
obstarávaným televízorom. Vrátane inštalačného 
materiálu, inštalácie/montáže a dopravy.   

  1 ks     

2. 
Počítač s 
príslušenstvom 

Min. parametre alebvo ekvivalent: Profesionálny 
multimediálny notebook, operačný systém SL, 
obtauovka 15,6", 3840x2160 4K, matný, 32 GB RAM, 
1 TB SSD, Thunderbolt, Intel Core i7 10750H, 2.6GHz, 
nVidia GeForce RTX2080 8GB, čierny. Vrátane 
inštalačného materiálu, inštalácie/montáže a dopravy.         

  2 ks     

3. 
Multifunkčná 
tlačiareň 

Min. parametre alebvo ekvivalent: Multifunkčná 
atramentová tlačiareň 3 v 1, tlač, skenovanie, 
kopírovanie, bezokrajová tlač, bez atramentových 
kaziet, max. rozlíšenie tlače 5 760 × 1 440 DPI, Wi-Fi, 
USB, rýchlosť tlače cca 30 stránok za minútu 
(čiernobielo)/15 strán za minútu (farebne), zásobník na 
min. 100 listov.  Vrátane inštalačného materiálu, 
inštalácie/montáže a dopravy.               

 1      

4. 
Mobilný 
zvukový 
systém 

Min. parametre alebvo ekvivalent: Prenosne audio 
zariadenia s reproduktorom /DisGo-Box-100-DVD-
mobilny-PA-system-max-300-W-9-TFT-displej-DVD-
BT. Vrátane inštalačného materiálu, 
inštalácie/montáže a dopravy.             

 1      
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 Cena spolu v EUR s DPH (resp. konečná cena u neplatcov)   
- hodnotiace kritérium: 

 

 
Týmto čestne vyhlasujem/e, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu 
 
Potvrdzujeme, že nie som v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch verejného obstarávania z dôvodu konfliktu záujmov  podľa 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených 
okolností budeme o tom bezodkladne informovať verejného obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania a plne si uvedomujeme a súhlasíme, že  akákoľvek 
nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto ponuke  úmyselne poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z procesu zadávania tejto zákazky a z uzatvorenia zmluvy, 
ktorá je jej výsledkom. Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. 
 
Predložením tejto ponuky súhlasím so znením zmluvy na realizáciu predmetnej zákazky v znení, ktoré tvorilo prílohu výzvy na predloženie ponuky. 
 
 
 
Miesto a dátum: 
 
 

 
 

 
podpis štatutárneho zástupcu a pečiatka uchádzača 
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Príloha č. 2 

Návrh kúpnej zmluvy 

K ú p n a  z m l u v a 
medzi zmluvnými stranami 

 
Predávajúci:     
Sídlo:     
IČO:    
DIČ:  
IČ DPH:  
Zastúpený:    
Bankové spojenie (IBAN):    

a 
 

Kupujúci:   Slovenská výtvarná únia 
Sídlo  Dostojevského rad 4533/2, 811 09 Bratislava – Staré Mesto 
IČO:  00178535  
DIČ:  2020795656 
IČ DPH:  SK2020795656 (projekt v režime hlavnej činnosti oslobodenej od DPH) 
Zastúpený  Akad. mal. Pavol Kráľ (predseda) 
  
 
Táto kúpna zmluva je uzavretá podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a v zmysle Výzvy na 
predkladanie cenovej ponuky pre zákazku s Technické vybavenie pre projekt “Umelka – centrum 
moderného umenia a komunít (UMELKA)“ v súvislosti s implementáciou projektu č. CLT01010 s názvom 
„Umelka – centrum moderného umenia a komunít (UMELKA)“. 
 

Článok I 
Predmet zmluvy a jeho špecifikácia 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá a odovzdá tovar spolu s inštaláciou, ktorý je špecifikovaný 
v prílohe č. 1 (Návrh uchádzača na plnenie kritérií – cenová ponuka), ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy a kupujúci sa zaväzuje, že tento tovar prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu. Tovar musí byť nový 
a nepoužívaný a nesmú sa na neho vzťahovať práva tretej strany. 
 
2. V prípade, že v čase objednania už nebude na trhu dostupný tovar špecifikovaný v prílohe č. 1, 
predávajúci ponúkne kupujúcemu iný alternatívny/ekvivalentný tovar dostupný na trhu spĺňajúci 
požadované minimálne parametre, pričom kupujúci sa vyjadrí či túto zmenu akceptuje alebo nie. 

 
Článok II 

Termín plnenia predmetu zmluvy 
 

1. Termín plnenia predmetu zmluvy je najneskôr do 50 dní odo dňa vystavenia objednávky Kupujúcim a jej 
doručenia Predávajúcemu na dodanie predmetu tejto zmluvy. Objednávku môže Kupujúci zaslať aj 
elektronickou e-mailovou formou. 

 
Článok III 

Miesto a spôsob prevzatia predmetu zmluvy 
 

1. Miestom dodania predmetu zmluvy je sídlo Kupujúceho. 
 
2. Predmet zmluvy prevezme Kupujúci v mieste dodania po jeho inštalácii predávajúcim na základe 
preberacieho protokolu podpísaného zodpovednou osobou kupujúceho.  

 
3. Pri odovzdaní predmetu zmluvy je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sa na 
predmet kúpy vzťahujú (najmä však záručný list, návod na obsluhu, oprávnenie servisného technika od 
výrobcu na vykonávanie servisu a zaškolenia). 

 
Článok IV 

Kúpna cena a platobné podmienky 
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1. Kúpna ceny v zmysle Prílohy č. 1 je celkovo ................ EUR s DPH (konečná cena): 
- budú vyplnené len časti, v ktorých bude uchádzač úspešný 
 

Časť zákazky Počet (súbor) 
Cena spolu v EUR 

bez DPH 
Cena spolu v EUR 

s DPH 

A) Projekčná technika 1   

B) Elektronické zariadenia 1   

 
2. Cena podľa bodu 1 tohto článku je konečná a nemenná. Výška ceny podľa predchádzajúcej vety tohto 
bodu môže byť ku dňu jej fakturácie len z dôvodu zmien sadzby dane podľa daňových zákonov Slovenskej 
republiky.  

 
3. Cena je splatná po prevzatí predmetu zmluvy na základe faktúry predávajúceho. Splatnosť faktúr 
dojednali zmluvné strany na 30 kalendárnych dní od vystavenia faktúry po kompletnom dodaní a inštalácii 
predmetu tejto zmluvy. Ak faktúra neobsahuje všetky náležitosti daňového dokladu, je kupujúci oprávnený 
faktúru predávajúcemu vrátiť. V takom prípade lehota splatnosti začne plynúť od doručenia správne 
vystavenej faktúry kupujúcemu.  
 

Článok V 
Omeškanie a zmluvné pokuty 

 
1. Ak sa Predávajúci dostane do omeškania s dodaním čo aj len časti tovaru, zaväzuje sa zaplatiť 
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny nedodaného tovaru s DPH, a to za každý deň 
omeškania. 

 
2. Ak sa Kupujúci dostane do omeškania s platením dohodnutej kúpnej ceny tovaru, zaväzuje sa zaplatiť 
predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej ceny s DPH, a to za každý deň omeškania. 

 
Článok VI 

Odstúpenie od zmluvy 
 

1. Kupujúci môže od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa predávajúci omešká s dodaním tovaru viac ako 30 
dní po v zmluve dojednanej dobe a predávajúci nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote v trvaní 30 dní.   

 
2. Predávajúci môže od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa kupujúci omešká s platením peňažných 
záväzkov viac ako o 60 dní po splatnosti a kupujúci nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote určenej 
písomne predávajúcim.  

 
3. Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán odstúpi od tejto kúpnej zmluvy, zmluva zaniká a zmluvné strany sa 
vysporiadajú podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Všetky náklady a škody súvisiace s odstúpením od 
kúpnej zmluvy znáša tá zmluvná strana, ktorá zavinila zánik zmluvy. 
 
4. Odstúpenie od zmluvy začína plynúť nasledujúcom dňom po dni doručenia odstúpenia druhej strane. 

 
Článok VII 

Záruka a servis 
 

1. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru špecifikovaného podľa Článku I. tejto zmluvy. Na tovar sa 
poskytuje záruka v zmysle platnej zákonnej minimálnej záručnej doby. 

 
2. Pre uplatnenie vád tovaru platia ustanovenia § 436 - § 441 Obchodného zákonníka. 

 
3. Záruka neplatí, ak kupujúci nedodrží postupy zaobchádzania s tovarom, ktoré určil výrobca. Záruka sa 
nevzťahuje na vady a poškodenia, ktoré spôsobil kupujúci úmyselne, resp. nesprávnou manipuláciou 
s predmetom zmluvy. 

 
 

  Článok VIII 
Vyššia moc 
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1. Žiadna zo strán nenesie zodpovednosť za úplné či čiastočné nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich 
zo zmluvy v dôsledku udalosti výnimočnej povahy, ktorá nemohla byť predvídateľná alebo ju nebolo možné 
odvrátiť – udalosti ako živelné pohromy, vojnové operácie rozličného druhu, občianske nepokoje, explózie, 
požiare, výluky alebo okolnosti vyskytujúce sa nezávisle od vôle strán, mimo kontroly strán (ďalej len vyššia 
moc). 

 
2. Strana dotknutá udalosťou vyššej moci je povinná písomne informovať druhú stranu do 3 pracovných  
dní, pričom dané oznámenie musí byť doplnené potvrdením o takej udalosti vyššej moci. 

 
3. Strana, ktorá nevykoná oznámenie druhej strane podľa odseku 2, bude povinná nahradiť druhej strane 
všetky škody spôsobené porušením tejto povinnosti. 

 
Článok IX 

Náhrada škody 
 

1. Pokiaľ niektorá zmluvná strana neplní svoje záväzky z tejto zmluvy, je povinná nahradiť škodu spôsobenú 
druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 
zodpovednosť. Náhradou škody sa nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa článku V tejto zmluvy. 

 
2. Pri uplatňovaní náhrady škody platia ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 
Článok X 

Riešenie sporov 
   

1. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov 
vzniknutých na základe tejto zmluvy, alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a 
zánik tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým dohodou. Miestne a vecne príslušným súdom bude v prípade 
súdneho sporu súd určený podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

 
Článok XI 

Osobitné podmienky 
 

1. Predávajúci 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. 
 
2. Kupujúci si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu s predávajúcim v 
prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu a výsledky administratívnej finančnej kontroly 
zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých 
z predmetného verejného obstarávania. 
 
3. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom zákazky, a to 
kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti projektovej zmluvy uzavretej Kupujúcim a Predávajúci sa 
zaväzuje poskytnúť týmto osobám vykonávajúcim kontrolu/audit/overovanie, všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby sú: 
a) Poskytovateľ pomoci (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) a poskytovateľom 
poverené osoby; 
b) Poverení zamestnanci Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej 
kontroly; 
c) štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a 
vnútornom audite v znení neskorších predpisov; 
d) Riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES; 
e) Osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a/ až c/ v súlade s príslušnými         predpismi; 
f) Úradu vlády Slovenskej republiky; 
g) Úradu pre finančný mechanizmus; 
h) Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva; 
i) Výboru pre finančný mechanizmus; 
j) Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom  oprávneným na 
výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR. 
k) Zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov.  
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4. Kupujúci si uplatňuje zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny zákazky ako náhradu škody v prípade, ak 
dodávateľ nedodrží podmienky úplného prístupu k účtovníctvu dodávateľa alebo sa preukáže, že pri získaní 
zákazky sa dodávateľ dopustil konania, ktoré by bolo považované za kolúzne správanie (konflikt záujmov, 
koordinácia ponúk a pod.) alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber úspešného uchádzača, ktorého 
výsledkom je táto zmluva. Zmluvnú pokutu je možné využiť zo strany objednávateľa opakovane za každé 
takéto porušenie. Čo sa považuje za kolúzne správanie je definované v Príručke pre prijímateľa a projektového 
partnera pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 2014-2021 vedenej Úradom vlády 
ako Usmernenie U-NKB-6/2019 k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera. 

 
Článok XII 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Otázky a vzťahy, ktoré v tejto kúpnej zmluve nie sú výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka.  

 
2. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ju potvrdili svojimi podpismi. 

 
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 
4. Kúpna zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch. Každá zmluvná strana dostane 1 rovnopis. 
 
 
Príloha: Ponukový list 
 
 
V ................................, dňa: ..........................  V ................................, dňa: .........................  
 
        
Predávajúci:                                        Kupujúci:  
 
 
                                                                                                                                        
............................................    ............................................  


