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Výzva na predloženie cenovej ponuky  
spracovaná v zmysle MP CKO č.12, opakovaná 

 
Predmet zákazky: „Technologické linky TC1 a TC2 pre spracovanie potravinárskych výrobkov“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: ALFA SORTI s.r.o. 

Adresa sídla organizácie: Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen 

IČO: 31630791 

Štatutárny zástupca: Peter Vittek 

 

Kontaktné miesto: Sídlo verejného obstarávateľa 

Kontaktná osoba vo veci ponuky: Ing. Radovan Lucina 

Telefón: +421-917 717 006,  e-mail: vo2@profc.eu 
Internetová stránka: https://www.profc.eu/projects  

 

Spoločnosť ALFA SORTI s.r.o. je osobou, ktorej po schválení žiadosti o NFP bude poskytnutý na 

realizáciu zákazky nenávratný finančný príspevok predstavujúci percentuálny podiel rovnaký 

alebo nižší ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 
poskytnutie služieb. 

 

2. Druh zákazky: tovar 

3. Názov zákazky: Technologické linky pre spracovanie potravinárskych výrobkov 

4. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je dodávka dvoch technologických liniek. Technologická linka TC1 bude 

slúžiť na spracovanie extrudovaných produktov v zostave extruder, sušiareň, metal detektor 

a balička. Technologická linka TC2 bude slúžiť na spracovanie zmesí a ich tvarovanie do finálnej 

podoby produktov minimálne vo 4 variantoch (fašírka, guľka, čevabčiči, mletá hmota) 

s následnou tepelnou úpravou produktov. Zostava TC2 bude obsahovať miešačky zmesí, 

formovací stroj na burgre, vákuovú plničku s príslušenstvom, fritézu, chladiaci dopravník, vyvíjač 

dusíka so stabilizáciou, metal detektor, zmrazovací/chladiaci dopravník, vertikálnu a horizontálnu 

baličku. Technologické linky, najmä ich časti spracovávajúce produkty, musia byť vyrobené z 

nerezu alebo z plastu vhodného pre spracovanie potravinárskych produktov. Základné technické 

parametre liniek a očakávané logické zapojenie ich jednotlivých častí je uvedené v prílohe. 

Celková cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou liniek TC1 a TC2, ich 

inštaláciou a to vrátane všetkých kotviacich prvkov a iného inštalačného materiálu podľa potreby, 

likvidáciou obalového materiálu, uvedením do prevádzky, zaškolením obsluhy a dodanie 

kompletnej dokumentácie.  

 

Záručná lehota je minimálne 2 roky od protokolárneho prevzatia celého predmetu zákazky 

Obstarávateľom. Uchádzač sa zaväzuje v prípade poruchy predmetu zákazky zabezpečiť opravu 

maximálne do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia poruchy. 

 

Miestom inštalácie bude výrobná prevádzka Obstarávateľa na adrese: Lieskovská cesta 6, Zvolen. 

Termín dodania je do 9 mesiacov od dátumu účinnosti zmluvy. 

Predmet zákazky sa obstaráva v rámci projektu s názvom: „Zavedenie inteligentných 

inovácií do výroby Alfa Sorti“, kód ITMS2014+: 313010AMD6 

 

Podrobný opis predmetu zákazky je v prílohe č.3 tejto výzvy. 
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5. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 977 666,67 EUR bez DPH 

6. Typ zmluvy: Kúpna zmluva 

7. Miesto dodania predmetu zákazky: Lieskovská cesta 6, Zvolen  

8. Variantné riešenie: neumožňuje sa, uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 

9. Termín plnenia: 9 mesiacov 

10. Spoločný slovník obstarávania: CPV: 42215000-6, 42513000-5 

11. Hlavné podmienky financovania:  
Predmet zákazky bude čiastočne financovaný z OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 a z vlastných 

zdrojov verejného obstarávateľa. Dohodnutú zmluvnú cenu v EUR verejný obstarávateľ 

uhradí úspešnému uchádzačovi na základe podmienok uvedených v kúpnej zmluve. 

Splatnosť vystavených faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia na adresu verejného 

obstarávateľa. 

 

12. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:  
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto výzva na predloženie cenovej ponuky 
a jej: 

príloha č. 1 tejto výzvy, Návrh na plnenie kritérií 
príloha č. 2 tejto výzvy, Návrh kúpnej zmluvy 
príloha č. 3 tejto výzvy, Podrobný opis predmetu zákazky 

 

13. Lehota, miesto a podmienky predloženia cenovej ponuky:  
 

Uchádzač predkladá písomnú alebo elektronickú ponuku. 
 

Písomná ponuka – poštou alebo osobne na adresu sídla verejného obstarávateľa. Písomnú 
ponuku uchádzač zviaže a vloží do nepriehľadnej obálky. Na obálke uvedie názov uchádzača 

a heslo „ súťaž, Zavedenie inteligentných inovácií do výroby Alfa Sorti, neotvárať “. 
 

Elektronická ponuka - zaslaná vo formáte PDF, TIFF na adresu vo2@profc.eu 

 
Verejný obstarávateľ žiada písomnú alebo elektronickú cenovú ponuku doručiť do 

27.07.2020 do 10:00 hod.  

 

14. Podmienky účasti uchádzačov: 

14.1 Oprávnenie realizovať predmet zákazky:  
Úspešný uchádzač predloží kópiu výpisu z Obchodného registra alebo živnostenského 
registra alebo informáciu o zápise v zozname podnikateľov.  . 

15. Kritériá na vyhodnotenie predložených cenových ponúk: 
Kritériom je najnižšia cena: Celková cena za zákazku bez DPH 

16. Záväzný obsah ponuky: 

Ponuka uchádzača musí obsahovať: 

1. Doklady podľa bodu 14.1 tejto výzvy 

2. Uchádzačom podpísanú a potvrdenú prílohu č. 1 tejto výzvy, Návrh na plnenie kritérií 

3. Uchádzačom podpísanú a potvrdenú  prílohu č. 2 tejto výzvy, Návrh kúpnej zmluvy 

4. Uchádzačom podpísanú a potvrdenú  prílohu č. 3 tejto výzvy, Podrobný opis predmetu 

zákazky 

5. Technickú špecifikáciu k TC1 a TC2 t.j. katalógový/-é list/-y s technickým popisom, 

vyzobrazením jednotlivých častí TC1 a TC2 s uvedením výrobcu. 

 

17. Lehota viazanosti ponúk: 1.2.2021 

18. Otváranie a vyhodnotenie ponúk: 27. 7. 2020, 10:00h  
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Splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa skontroluje neporušenosť obalov 

písomných ponúk, vyhodnotí dodané ponuky a určí poradie. Otváranie a vyhodnotenie 

ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. 

 

19. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk: 

Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom bezodkladne oznámený výsledok 
hodnotenia ponúk a s úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 

20. Osoba zodpovedná za VO: 

Kontaktná osoba vo veci ponuky: Ing. Radovan Lucina 

Telefón: +421-917 717 006,  e-mail: vo2@profc.eu 

21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 30.6.2020  
22. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke: 30.6.2020  
23. Ďalšie informácie:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku, o čom budú uchádzači 
písomne vyrozumení. Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným 
obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi bude uskutočňované iba v štátnom 
(slovenskom) jazyku. Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch od 
9:00 do 15:00 hod. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z 
predložených ponúk. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 
uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa. Verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas plnenia 
svojho zmluvného vzťahu uzatvoreného s verejným obstarávateľom na tento predmet 
zákazky schopnosť plniť svoj zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzatvorí svoj 
zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v poradí na druhom hodnotenom mieste 
v tejto súťaži. 

 
 
 

V Bratislave, dňa 30.6.2020 
 
 

 

Za verejného obstarávateľa:  
 

 
Peter Vittek v.r., konateľ 
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Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií 

 
Predmet zákazky: „Technologické linky TC1 a TC2 pre spracovanie potravinárskych výrobkov“ 

Verejný obstarávateľ: 

Názov organizácie: ALFA SORTI s.r.o. 

Adresa sídla organizácie: Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen 

IČO: 31630791, Štatutárny zástupca: Peter Vittek 
 
 
Názov uchádzača 
Meno a priezvisko/obchodné 
meno/označenie skupiny 

 

 
Bydlisko/sídlo/miesto 

podnikania 

 

 
IČO 

 

 
Údaj o zápise v príslušnom 

registri, ak je účastník 

zapísaný v takomto registri 

 

 
Štatutárny orgán 

 

 

POPIS Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH2 

TC1 
   

TC2 
   

Celková cena za zákazku 
   

 

Uchádzač vyplní navrhovanú cenu za TC1, TC2 a celkovú cenu za zákazku. Všetky výpočty 

musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 
 

 

Meno a priezvisko: 

 

Kontaktný telefón: 

 

Email: 

 

Podpis oprávnenej osoby / štatutára a pečiatka: 

 

 

v............................dňa:........................  
 

 

2 V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť v políčku Cena v EUR s 

DPH. 
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Príloha č.2 – návrh kúpnej zmluvy 

 

KÚPNA Z M L U V A  
uzavretá podľa Zákon č. 513/1991 Zz Obchodného zákonníka a nasl.zmien. 

 
Čl. I Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: ALFA SORTI s.r.o. 
 

Sídlo:                                             Lieskovská cesta 6 960 01 Zvolen 

V zastúpení:                                   Peter Vittek, konateľ 

IČO:                                                3 1 6 3 0 7 9 1  

DIČ:                                                2 0 2 0 4 6 1 8 1 7  

IČ DPH :                                         SK 2020461817 

Zapísaná:                                       Obchodný register Okresného súdu 

        Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 2784/S 

Bankové spojenie:                           Unicredit Bank Slovakia, a.s. 

Číslo účtu v tvare IBAN:                 SK39 1111 0000 0066 1342 9050 

(ďalej len : „Objednávateľ“ )  
 

2. Dodávateľ : 
Sídlo: 
V zastúpení: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH : 

Zapísaná: 

 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu v tvare IBAN: 

 
(ďalej len „Dodávateľ“ ) a spoločne aj ako „Zmluvné strany“. 

 
Východiskovým podkladom na uzavretie tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) je ponuka  

dodávateľa, predložená  v procese verejného  obstarávania s názvom:  „Technologické linky 

TC1 a TC2 pre spracovanie potravinárskych výrobkov“ uverejneného na 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/ a na web stránke https://www.profc.eu/projects dňa 

19.6.2020. 
 

Čl. 

II 

Predmet zmluvy 
 

2.1 Predmetom zmluvy je dodávka dvoch technologických liniek. Technologická linka 

TC1 bude slúžiť na spracovanie extrudovaných produktov v zostave extruder, sušiareň, 

metal detektor a balička. Technologická linka TC2 bude slúžiť na spracovanie zmesí a 

ich tvarovanie do finálnej podoby produktov minimáne vo 4 variantoch (fašírka, guľka, 

čevabčiči, mletá hmota) s následnou tepelnou úpravou produktov. Zostava TC2 bude 

obsahovať miešačky zmesí, formovací stroj na burgre, vákuovú plničku s 

príslušenstvom, fritézu, chladiaci dopravník, vyvíjač dusíka so stabilizáciou, metal 

detektor, zmrazovací/chladiaci dopravník, vertikálnu a horizontálnu baličku. 

Technologické linky, najmä ich časti spracovávajúce produkty, musia byť vyrobené z 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/
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nerezu alebo z plastu vhodného pre spracovanie potravinárskych produktov. Základné 

technické parametre liniek a očakávané logické zapojenie ich jednotlivých častí je 

uvedené v prílohe. Celková cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou liniek 

TC1 a TC2, ich inštaláciou a to vrátane všetkých kotviacich prvkov a iného inštalačného 

materiálu podľa potreby, likvidáciou obalového materiálu, uvedením do prevádzky, 

zaškolením obsluhy a dodanie kompletnej dokumentácie. 

 

Predmet zákazky sa obstaráva v rámci projektu s názvom: „Zavedenie inteligentných 

inovácií do výroby Alfa Sorti“, kód ITMS2014+: 313010AMD6  
 

2.2 Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č. 3  tejto zmluvy. 

 

2.3 Číselný kód tovaru pre hlavný predmet z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický 

kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO) je 

42215000-6, 42513000-5 
 

Čl. III 
 

Termín a miesto dodania 
 

3.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy dodá do 9 

mesiacov od dátumu účinnosti zmluvy a prevedie na Objednávateľa všetky 

vlastnícke práva k predmetu zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy 

prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. 

3.2 Miestom plnenia predmetu zmluvy je Lieskovská cesta 6, Zvolen. 
 

Čl. IV 

Cena za predmet zmluvy 
 

4.1 Cena predmetu zmluvy špecifikovaného v čl. II tejto zmluvy je stanovená na základe 

výsledku verejného obstarávania ako najnižšia ponuka uchádzača. : 

POPIS Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH2 

TC1 
   

TC2 
   

Celková cena za 
zákazku 

   

 

Uvedená cena je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 

4.2 Cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s dodávkou liniek TC1 a TC2, ich 

inštaláciou a to vrátane všetkých kotviacich prvkov a iného inštalačného materiálu 

podľa potreby, likvidáciou obalového materiálu, uvedením do prevádzky, zaškolením 

obsluhy a dodanie kompletnej dokumentácie a ďalších podmienok v zmysle tejto 

zmluvy. 

 

4.3 Všetky ceny sú nemenné počas celej doby platnosti tejto zmluvy. 
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Čl. V 

 Platobné a dodacie podmienky 
 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí dodávateľovi cenu za predmet 

zmluvy na základe faktúry vystavenej dodávateľom a to až po kompletnom dodaní 

predmetu zmluvy. 
 

5.2 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru nasledovným spôsobom: 

 

Faktúra za dodanie predmetu zmluvy vo výške podľa článku IV tejto zmluvy bude Dodávateľom 

vystavená po kompletnom dodaní predmetu zákazky bez vád a v zmysle článku II. Uvedené 

skutočnosti potvrdia zmluvné strany na preberacom protokole, ktorý bude tvoriť 

neoddeliteľnú prílohu k faktúre. 

 

5.3 Dodávateľ je oprávnený dodať a inštalovať jednotlivé technologické linky TC1 a TC2 

postupne. Postupným dodaním sa rozumie čiastkovú dodávku predmetu zmluvy. V tomto 

prípade riziko škody na čiastkovej dodávke znáša Dodávateľ a to až do momentu 

kompletného protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy. 
 

5.4 Splatnosť  vystavenej faktúry  b u d e  60  dní  od  j e j  preukázateľného  doručenia 

Objednávateľovi. 
 

5.5 Faktúra musí byť zostavená prehľadne, pritom sa musí dodržiavať označenie položiek tak 

ako je uvedené v zmluve a jej prílohách. 
 

5.6 DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase fakturácie. 
 

5.7Dodávateľom predložená faktúra ako daňový doklad, musí byť vyhotovená v súlade s  

ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov. V opačnom prípade bude mať objednávateľ právo vrátiť ju 

dodávateľovi  na  doplnenie  s tým,  že  prestane  plynúť  lehota  splatnosti  faktúry a nová 

lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej a opravenej faktúry. 
 

5.8 Objednávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok na dodanie predmetu zmluvy. 
 

Čl. VI 

Ďalšie dojednania zmluvných strán 
 
6.1 Dodávateľ sa zaväzuje v prípade poruchy alebo vady predmetu zmluvy v záručnej lehote 
zabezpečiť opravu maximálne do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia poruchy alebo vady. 
 
6.2 Ak Dodávateľ nie je schopný odstrániť poruchu v lehote podľa predchádzajúceho článku, 
može vadný komponent respektíve časť linky dočastne nahradiť iným komponentom 
s podobnými alebo lepšími parametrami. 
 
6.3 Objednávateľ má v prípade vady predmetu zmluvy počas záručnej doby právo na bezplatné 
odstránenie vady a Dodávateľ má povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. Dodávateľ 
nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy hrubou nedbanlivosťou 
Objednávateľa, jeho konaním v rozpore s inštrukciami ohľadne používania predmetu zmluvy, 
neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou alebo používaním v rozpore s návodom na 
použitie. 
 
6.4 Dodávateľ vyhlasuje že predmet zmluvy je nový, nepoužívaný a nie je zaťažený právami 
tretích strán. 
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6.5 Nebezpečenstvo škody prechádza na Objednávateľa až momentom úplného protokolárneho 
odovzdania kompletného predmetu zmluvy. 
 
6.6 Dodávateľ berie na vedomie, že má povinnosť sa zapísať do registra partnerov verejného 
sektora v súlade so zákonom  315/2016 Z.z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 

 
Čl. VII 

Záručná doba 
 

7.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je d o d a n ý podľa podmienok zmluvy 

a že počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v zmluve. 
 

7.2 Záručná  doba  na  predmet  zmluvy  je  24  mesiacov  a začína plynúť od  prvého 
kalendárneho dňa po protokolárnom odovzdaní kompletného predmetu zmluvy. 

 

Čl. VIII 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 
 

8.1 V prípade  omeškania  dodávateľa  s plnením  predmetu  zmluvy  v dohodnutom 

termíne, si môže objednávateľ uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z 

ceny predmetu zmluvy  za každý deň omeškania. 
 

8.2 V prípade  omeškania  dodávateľa  s odstránením  prípadných  vád  a nedostatkov 

zistených  pri  prevzatí  predmetu  zmluvy  a vád  zistených  počas  záručnej  doby, 

objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu 

zmluvy za každú jednu vadu a za každý jeden deň omeškania. Lehota na odstránenie vád 

je dohodnuta na 14 kalendárnych dní od dátumu oznámenia vady objednávateľa 

dodávateľovi. 
 

8.3 V prípade  omeškania  objednávateľa  s úhradou  faktúry  v dohodnutej  lehote,  si 

dodávateľ môže uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 

omeškania. 
 

8.4 Uhradením  zmluvnej  pokuty  dodávateľom,  nezanikne  nárok  objednávateľa  na 

náhradu škody, ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 
 

Čl. IX 

Osobitné ustanovenia 
 

9.1 Zmluvné  strany  sa  zaväzujú  ihneď  písomne  oznámiť  druhej  strane  závažné 

skutočnosti, ktoré nastali po podpise zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy. 
 

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, ak predmet zmluvy nebude  spĺňať  čo  i len  jeden  z 

technických  parametrov v prílohe  č. 3  tejto  zmluvy  objednávateľ nepreberie predmet 

zákazky ako celok a dodávateľ nemá právo vzniesť žiadne nároky voči 

objednávateľovi. 
 

9.3  V  prípade  vzniku  škody  porušením  povinností  vyplývajúcich  zo  zmluvy  budú 

zmluvné  strany  postupovať  v súlade  s príslušnými  ustanoveniami  Obchodného 

zákonníka. 
 

9.4 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto 

zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe 
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ktorej je financované obstarávanie zariadenia a to oprávnenými osobami na výkon tejto 

kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

 
9.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu predmetu tejto 

zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú 

financovanie všetkých výdavkov vzniknutých z obstarávaním predmetu tejto zmluvy, 

alebo iných postupov, odstúpiť od tejto zmluvy bez akýchkoľvek sankcií, pričom táto 

zmluva stráca platnosť od počiatku bez akéhokoľvek nároku na odškodnenie zmluvných 

strán. 

 
 

Čl. X  

Záverečné ustanovenia 
 

10.1   Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce 

príslušnými   ustanoveniami   Obchodného   zákonníka   a súvisiacimi   právnymi 

predpismi platnými v Slovenskej republike. 
 

10.2   Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán. 
 

10.3   Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení nasledovnej odkladacej podmienky, ktorá 

spočíva v tom že: 

 
a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná 
príslušný sprostredkovateľský orgán a príjemcom pomoci, ktorým je 
Objednávateľ a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok a 

b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania (Za akt schválenia procesu 
verejného obstarávania sa považuje deň doručenia kladného stanoviska z ex-post 
kontroly.). 
 
V prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku, 
alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom 
nenávratného finančného príspevku, Objednávateľ si vyhradzuje právo využiť 
inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.  

 
10.4   Platnosť tejto zmluvy môže byť ukončená: 

-    písomnou dohodou zmluvných strán; 

-    zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu; 

-    odstúpením od zmluvy; 

-    uplynutím doby platnosti; 
 

10.5   Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej 

podstatného porušenia druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy musí byť 

vykonané v písomnej forme a musia v ňom byť uvedené dôvody odstúpenia. Odstúpenie 

od zmluvy nadobúda právne účinky doručením oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 

zmluvnej strane. Za podstatné porušenie sa pre účely tejto zmluvy považuje porušenie 

akejkoľvek zmluvnej povinnosti, ak k náprave nedôjde ani po uplynutí dodatočnej 

primeranej lehoty, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstránenie tohto porušenia. 
 

10.6   Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných dodatkov, ktoré budú 

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
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10.7   Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a dva pre 

dodávateľa. 
 

10.8   Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva 

nebola uzavretá v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že 

si ju riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu rozumeli a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpísali. 
 

10.9   Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: 
 

Príloha č. 3 – Podrobný opis predmetu zákazky 

 
 
 
 
 

v ................................, dňa ...............               v ................................, dňa ............... 
 
 
 
 
 

………………………………..………                    ………………………..………………… 
 

za Objednávateľa                                                                         za Dodávateľa 
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Príloha č. 3 - Podrobný opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je dodávka dvoch technologických liniek. Technologická linka TC1 bude 

slúžiť na spracovanie extrudovaných produktov v zostave extruder, sušiareň, metal detektor 

a balička. Technologická linka TC2 bude slúžiť na spracovanie zmesí a ich tvarovanie do 

finálnej podoby produktov minimáne vo 4 variantoch (fašírka, guľka, čevabčiči, mletá hmota) 

s následnou tepelnou úpravou produktov. Zostava TC2 bude obsahovať miešačky zmesí, 

formovací stroj na burgre, vákuovú plničku s príslušenstvom, fritézu, chladiaci dopravník, 

vyvíjač dusíka so stabilizáciou, metal detektor, zmrazovací/chladiaci dopravník, vertikálnu 

a horizontálnu baličku. Technologické linky, najmä ich časti spracovávajúce produkty, musia 

byť vyrobené z nerezu alebo z plastu vhodného pre spracovanie potravinárskych produktov. 

Základné technické parametre liniek a očakávané logické zapojenie ich jednotlivých častí je 

uvedené v prílohe. Celková cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou liniek TC1 

a TC2, ich inštaláciou a to vrátane všetkých kotviacich prvkov a iného inštalačného materiálu 

podľa potreby, likvidáciou obalového materiálu, uvedením do prevádzky, zaškolením obsluhy 

a dodanie kompletnej dokumentácie. Záručná lehota je minimálne 2 roky od protokolárneho 

prevzatia celého predmetu zákazky Obstarávateľom. Miestom inštalácie bude výrobná 

prevádzka Obstarávateľa na adrese: Lieskovská cesta 6, Zvolen. Termín dodania je do 9 

mesiacov od dátumu objednania. 

Technologická linka TC1 

 

Technologická linka TC1 Parameter Poznámka

Extruder minimálny výkon 600kg / hodinu

dvojšnekový Ano = obsahuje

chladenie vodou Ano = obsahuje

prekondicionér Ano = obsahuje

vákuový dávkovač Ano = obsahuje

vibračná odoberateľná doska Ano = obsahuje

spracovanie sójovej múky alebo koncentrátu Ano = obsahuje

Sušiareň maximálne do 10% vlhkosti

poloautomatická Ano = obsahuje

min. 4 poschodia Ano = obsahuje

vykurovanie plynom Ano = obsahuje

podpora solárneho ohrevu Ano = obsahuje

vrátane dopravníka Ano = obsahuje

Metal detektor minimálny výkon 800kg / hodinu

s dopravníkom Ano = obsahuje

Balička minimálny výkon 800kg / hodinu

poloautomatická Ano = obsahuje

ukladanie na palety Ano = obsahuje

spracuje produkty do 15kg Ano = obsahuje
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Technologická linka TC2 

 

Technologická linka TC2 Parameter Poznámka

Miešačka zmesí, 2ks minimálny objem 900 litrov

Formovací stroj na burgre minimálne 60 taktov / minútu

Vákuová plnička s príslušenstvom minimálny výkon 1800kg / hodinu

tvarovač - fašírka Ano = obsahuje

tvarovač - guľka Ano = obsahuje

tvarovač - čevabčiči Ano = obsahuje

tvarovač - mletá hmota Ano = obsahuje

mlynček Ano = obsahuje

Fritéza s filtráciou oleja minimálny výkon 1800kg / hodinu

Chladiaci dopravník dĺžka do 3metrov

Vyvíjač dusíka na stabilizáciu Ano = obsahuje

Metal detektor minimálny výkon 1800kg / hodinu

s dopravníkom a kontrolnou váhou Ano = obsahuje

Zmrazovací / Chladiaci dopravník dĺžka do 3metrov

Vertikálna balička minimálny výkon 1800kg / hodinu

poloautomatická s váhami Ano = obsahuje

spracuje produkty do 15kg Ano = obsahuje

Horizontálna balička minimálny výkon 1800kg / hodinu

poloautomatická s etikovačkou Ano = obsahuje

ukladanie na palety Ano = obsahuje

spracuje produkty do 15kg Ano = obsahuje
 

 

 

Firma: 

 

IČO: 

 

Meno a priezvisko: 

 

Telefón: 

 

Email: 

 

Podpis oprávnenej osoby / štatutára a pečiatka: 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 

 


