
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Partner 1                        Zákazka s nízkou hodnotou 
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied          Projekt OPENMED a Projekt AKRONYM  

predmet zákazky „Cuchové testy“      

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117  zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 

 
s názvom: 

 
„ČUCHOVÉ TESTY“ 

/výber dodávateľa tovaru pre projekty financované z prostriedkov Európskej únie/ 
 
PROJEKT: OTVORENÁ VEDECKÁ KOMUNITA PRE MODERNÝ 

INTERDISCIPLINÁRNY VÝSKUM V MEDICÍNE (OPENMED) 
PROJEKT:  DLHODOBÝ STRATEGICKÝ VÝSKUM PREVENCIE, INTERVENCIE A 

MECHANIZMOV OBEZITY A JEJ KOMORBIDÍT (AKRONYM) 
 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov:    Biomedicínske centrum SAV 
Sídlo:    Dúbravská cesta 9/5779, 845 05 Bratislava 
Tel:    +421 2 59302 405 
Web:    http://www.biomedcentrum.sav.sk/ 
IČO:    50 073 869 
DIČ:    21 20 169 865 
IČ DPH:    SK 21 20 169 865 
Štatutárny zástupca:       prof. RNDr. Silvia PASTOREKOVÁ, DrSc., 

riaditeľka BMC SAV 
Kontaktná osoba  
ohľadom opisu  
predmetu zákazky: Ing. Ivona KOVÁČOVÁ 

projektový manažér 
Neurobiologický ústav BMC SAV, Košice 

Tel.::    +421 55 7276204 
E-mail:    ivkovacova@saske.sk  
Kontaktná osoba za 
verejného obstarávateľa: Mgr. Hana KRASOŇOVÁ 

vedúca Ekonomického úseku BMC SAV 
Mobil:    +421 2 32295 017 
E-mail:    verobst-bmc@savba.sk   
Osoba zodpovedná za proces  
verejného obstarávania: Ing. Zdeněk BENEŠ 
Mobil:    +421 903 286 687 
E-mail:    verobst-bmc@savba.sk 
 

2. Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je dodávka tovaru pre materiálne zabezpečenie plnenia cieľov, 
opatrení a úloh stanovených pre vedecko-výskumnú činnosť v rámci projektov 
financovaných z prostriedkov Európskej únie (ďalej iba „EU“). Špecifikácia štruktúry 
tovarových položiek vychádzajú zo stanovenia minimálnych materiálovo-funkčných 
vlastností tovaru a parametrov spĺňajúce vlastnosti pre prácu v laboratórií sú uvedené 

http://www.biomedcentrum.sav.sk/
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v opise predmetu zákazy, Príloha k výzve č. 1 Opis predmetu zákazky. Predmet zákazky 
musí spĺňať požadované minimálne materiálno-funkčné charakteristiky uvedené v Prílohe 
k výzve č. 1 Opis predmetu zákazky. 
 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v samostatnej prílohe tejto výzvy 
označenej ako Príloha k výzve č. 1 Opis predmetu zákazky. 
 

3. Druh zákazky: 
Zákazka na dodanie tovaru. 
 

4. Spoločný slovník verejného obstarávania (CPV): 
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, 
prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania: 
Hlavný slovník: 38900000-4 Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je stanovená  súlade s ustanovením § 6 
Zákona o verejnom obstarávaní vo výške 41.661,00 € bez DPH. 
 

6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie tovaru v rozsahu opisu predmetu zákazky 
podrobne vymedzeného v samostatnej prílohe tejto výzvy označenej ako Príloha k výzve 
č. 1 Opis predmetu zákazky. 
 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
7.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.  
7.2 Verejný obstarávateľ požaduje, aby cenová ponuka uchádzača bola predložená na 

celý predmet zákazky. 
  

8. Variantné riešenie 
8.1  Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu 

k požadovanému predmetu zákazky. 
8.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude 

zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 

9. Zdroj finančných prostriedkov: 
9.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EU. 

9.1.1 Projekt „Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum 
v medicíne (OPENMED)“, Kód projektu v ITMS2014+: 313011V455, sa 
realizuje na základe podpísanej Zmluvy o partnerstve, číslo zmluvy: 
068/2020/OPII/VA/PZ, uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len “Obchodný zákonník“) a podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z 
EŠIF“) medzi zmluvnými stranami: Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach, Biomedicínskym centrum Slovenskej akadémie vied, 
hospodárskym subjektom JUHAPHARM, s. r. o., hospodárskym subjektom 
MM MEDICAL s. r. o., Technickou univerzitou v Košiciach a Univerzitou 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Zároveň bola podpísaná 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 
068/2020/OPII/VA, podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. 
z. o príspevku z EŠIF a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových 
pravidlách“) medzi: Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a 
Výskumnou agentúrou na strane Poskytovateľa a na strane Príjemcu 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Partnerom 1: Biomedicínske 
centrum Slovenskej akadémie vied, Partnerom 2: hospodársky subjekt 
JUHAPHARM, s. r. o., Partnerom 3: hospodársky subjekt MM MEDICAL s. 
r. o., Partnerom 4: Technická univerzita v Košiciach a Partnerom 5: 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 
Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného 
Projektu a to poskytnutím NFP v rámci: 
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií 
Investičná priorita: 1b) Podpora investovania podnikov do výskumu a 
inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami 
výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä 
podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, 
sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, 
stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie 
prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a 
aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania 
výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných 
podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel. 
Špecifický cieľ: 9.4 „Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom 
spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry“. 

9.1.2 Projekt „Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a 
mechanizmov obezity a jej komorbidít (AKRONYM)“, Kód projektu v 
ITMS2014+: 313011V344, sa realizuje na základe podpísanej Zmluvy o 
partnerstve, číslo zmluvy: 065/2020/OPII/VA/PZ, uzatvorenej podľa 
ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z 
EŠIF  medzi zmluvnými stranami: Hlavný partner Biomedicínske centrum 
Slovenskej akadémie vied a partneri: hospodársky subjekt AP2 s. r. o., 
hospodársky subjekt BIOMIN, a.s., hospodárskym subjektom MABPRO, 
a.s., Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Univerzitou 
Komenského v Bratislave a Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 
Zároveň bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku číslo zmluvy: 065/2020/OPII/VA, uzavretá podľa § 269 odsek 2 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, 
podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku z EŠIF a podľa § 20 odsek 
2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách medzi: Ministerstvom 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky a Výskumnou agentúrou na strane 
Poskytovateľa a Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied na 
strane Prijímateľa. 
Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného 
Projektu a to poskytnutím NFP v rámci: 
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja 
Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií 
Investičná priorita: 1b) Podpora investovania podnikov do výskumu a 
inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami 
výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä 
podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, 
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sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, 
stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie 
prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a 
aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania 
výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných 
podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel. 
Špecifický cieľ: 9.4 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom 
spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry. 

9.2 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby na plnenie 
rámcovej dohody. 

9.3 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Zákon o cenách“).   

9.4 V zmysle Zákona o cenách sa považuje zmluvná cena uvedená v cenovej ponuke 
uchádzača za cenu maximálnu a pevne danú.  

9.5 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR 
s presnosťou na dve desatinné miesta. 

9.6 Uchádzačom uvádzané ceny budú vyjadrené v EUR s DPH.  
9.7 Do ceny musí uchádzač zahrnúť všetky náklady, ktoré predpokladá v súvislosti s 

predmetom zákazky a postupného plnenia podľa aktuálnych potrieb verejného 
obstarávateľa . 

9.8 Ceny navrhované uchádzačom musia vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom 
bola podaná cenová ponuka verejnému obstarávateľovi.   

9.9 Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka je financovaná z fondov EU.  
9.10 Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že poskytnuté finančné prostriedky, 

ohľadom ktorých sa uzatvára rámcová dohoda, sú prostriedky EU. Na použitie 
týchto prostriedkov, kontrolu ich použitia a vymáhanie ich neoprávneného použitia 
alebo zadržania sa vzťahujú osobitné predpisy Slovenskej republiky (napr. Zákona 
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, 
Zákon o rozpočtových pravidlách, Zákon o správach finančnej kontroly, Zákon o 
finančnej kontrole, Zákon o účtovníctve, Zákon o verejnom obstarávaní). 

 
10. Typ zmluvy 

10.1  Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzavretie Rámcovej dohody 
podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný́ zákonník v znení ́
neskorších predpisov  (ďalej len „Zmluva“). Návrh Zmluvy je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto výzvy. 

10.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý spôsob zadávania 
zákazky, nepristúpiť k podpísaniu rámcovej dohody v prípade neschválenia 
dokumentácie z verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného 
finančného príspevku, čo by mohlo ohroziť financovanie predmetu zákazky, a to 
bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s platným 
Zákonom o verejnom obstarávaní a pokynmi poskytovateľa nenávratného 
finančného príspevku. 

 
11. Termín a miesto dodania tovaru 

Termín: Termín dodania tovaru: na základe vystavenia čiastkovej zmluvy (jednorazová 
objednávka) s doručením požadovaného tovaru do 10 pracovných dní odo 
dňa doručenej objednávky dodania zo strany kupujúceho (t. j. verejného 
obstarávateľa), ak sa zmluvné strany nedohodnú inak..  

 
Miesto: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta č. 9, 845 

05 Bratislava alebo Neurobiologický ústav BMC SAV, Šoltésovej 4-6, 040 01 
Košice . 
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12. Dorozumievanie a vysvetľovanie 
12.1 Dorozumievanie medzi záujemcami a verejným obstarávateľom sa bude 

uskutočňovať prostredníctvom elektronických prostriedkov (e-mailom).  
12.2 Ktorýkoľvek oslovený hospodársky subjekt alebo hospodársky subjekt, ktorý 

prejaví záujem o predloženie cenovej ponuky, môže požiadať o vysvetlenie 
informácií uvedených vo výzve na predloženie cenovej ponuky alebo v inej 
poskytnutej dokumentácii najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na 
predkladanie cenových ponúk a to priamo u osoby zodpovednej za proces 
verejného obstarávania a to na e-mailovú adresu: verobst-bmc@savba.sk.  

12.3 Verejný obstarávateľ prostredníctvom osoby zodpovednej za proces verejného 
obstarávania bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 
predloženie cenovej ponuky, alebo v inej poskytnutej dokumentácii potrebných na 
vypracovanie cenovej ponuky všetkým známym (osloveným) hospodárskym 
subjektom prostredníctvom elektronickej komunikácie.  

12.4 Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie cenových ponúk, ak 
vysvetlením informácií dôjde k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na 
vypracovanie cenovej ponuky.  

12.5 O predĺžení lehoty na predkladanie cenovej ponuky verejný obstarávateľ 
prostredníctvom osoby zodpovednej za proces verejného obstarávania 
bezodkladne oboznámi všetky známe a oslovené hospodárske subjekty. 

 
13. Obhliadka predmetu zákazky 

13.1 Obhliadka miesta dodania tovaru sa nepožaduje.  
 

14. Požiadavky na cenovú ponuku 
14.1 Cenová ponuka musí byť predložená v slovenskom, prípadne českom jazyku. 

V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského. 
Cenová ponuka, ktorá nebude takto predložená nebude hodnotená.  

14.2 Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti so sídlom mimo 
územia SR, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť 
preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.  

14.3 Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač cenovú ponuku elektronicky zaslal 
naskenovanú v tvare ʺ.pdfʺ s očíslovanými a parafovanými listami ponuky, aby sa 
zabránilo manipulácii a porušeniu postupnosti dokladov. 

14.4 Titulná strana, bude obsahovať obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, 
kontaktné údaje o osobe oprávnenej konať v mene uchádzača,  predmet zákazky, 
dátum vypracovania cenovej ponuky. 

14.5 Súpis predložených dokladov a dokumentov ponuky. 
14.6 Ak verejný obstarávateľ zistí, že ponuka je neúplná, nebude hodnotená a bude 

vylúčená. 
14.7 Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača v súlade s 

výpisom z Obchodného registra resp. zo Živnostenského registra, resp. osobou 
písomne poverenou štatutárnym orgánom na tento účel. Originál dokumentu 
preukazujúci oprávnenie osoby podpísať ponuku musí byť v takomto prípade 
súčasťou cenovej ponuky.  

14.8 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, na túto skutočnosť 
verejného obstarávateľa upozorní v cenovej ponuke. V prípade, že uchádzač nie 
je platcom DPH,  jeho cena sa bude brať ako cena vrátane DPH vo vzťahu na § 3 
ods. 3 Zákona o cenách. 

14.9 V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 
 
15. Obsah cenovej ponuky 

15.1 Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  

• Vyplnený formulár Identifikačné údaje uchádzača (Príloha k výzve č. 5)  

• Vyhlásenie uchádzača (Príloha k výzve č. 6) 

mailto:verobst-bmc@savba.sk
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• Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača (Príloha k 
výzve č. 7) 

• Doklady na splnenie podmienok účasti  

• Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie cenových ponúk (Príloha k výzve č. 
8)  

• Zoznam dôverných informácií (Príloha k výzve č. 9), ak je uplatniteľný 

• Návrh Rámcovej dohody § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  
zákonníka v platnom znení. 

15.2 Cenová ponuka musí byť vyhotovená elektronicky. 
15.3 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve na 

predloženie cenovej ponuky, musia byť v ponuke elektronicky predložené ako 
skeny originálov alebo úradne osvedčených kópií týchto dokladov alebo 
dokumentov pokiaľ nie je určené inak. Odporúčaný formát naskenovaných 
dokladov alebo dokumentov je „PDF“. 

15.4 Ak cenová ponuka obsahuje dôverné informácie a / alebo informácie, ktoré sú 
obchodným tajomstvom podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, 
uchádzač ich v cenovej ponuke viditeľne označí. Verejný obstarávateľ odporúča, 
aby cenová ponuka uchádzača obsahovala uchádzačom vypracovaný „Zoznam 
všetkých informácií ktoré sú dôverné, resp. sú obchodným tajomstvom“ s 
identifikáciou čísla strany, čísla odseku, bodu a textu obsahujúceho informácie, 
ktoré sú dôverné, resp. sú obchodným tajomstvom. Verejný obstarávateľ je podľa 
§ 22 Zákona o verejnom obstarávaní povinný zachovávať mlčanlivosť o 
obchodnom tajomstve a o informáciách, ktoré mu uchádzač alebo záujemca 
označil ako dôverné. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia Zákona o verejnom 
obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať 
úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému 
obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa Zákona o 
verejnom a tiež povinnosť zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. 

 
16. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk: 

16.1 Lehota na predloženie cenových ponúk je do: 11.12.2020 v ľubovoľnú hodinu..  
16.2 Cenové ponuky sa doručujú elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: 

verobst-bmc@savba.sk.  
16.3 V predmete e-mailu bude uvedené: „SÚŤAŽ NEOTVARÁŤ – Čuchové testy“.  
16.4 Lehotu viazanosti ponúk verejný obstarávateľ stanovil: do 30.06.2023 
16.5 Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk 

nebude hodnotená.  
16.6 Cenová ponuka, ktorá nebude úplná, t. j. nebude obsahovať požiadavky na 

cenovú ponuku, doklady k podmienkam účasti a ostatné náležitosti v zmysle tejto 
výzvy, nebude hodnotená a bude vylúčená. 

16.7 Otváranie cenových ponúk sa uskutoční dňa 14.12.2020 o 09:00 hod. bez účasti 
uchádzačov, t. j. otváranie ponúk je neverejné. 

 
17. Preskúmanie cenových ponúk 

17.1 Do procesu vyhodnocovania cenových ponúk budú zaradené tie cenové ponuky, 
ktoré obsahujú náležitosti uvedené v bode 15. Obsah cenovej ponuky výzvy a 
zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve.  

17.2 Platnou cenovou ponukou je cenová ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia 
alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo 
výzve, prostredníctvom ktorej bolo vyhlásené toto verejné obstarávanie. Ostatné 
cenové ponuky uchádzačov budú z verejného obstarávania vylúčené. 

 
18. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie cenových ponúk z 

hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky 
18.1 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní sa bude 

mailto:verobst-bmc@savba.sk
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posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 2 
Podmienky účasti uchádzačov tejto výzvy.  

18.2 Ak uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti alebo predloží neplatné doklady 
alebo poskytne nepravdivé informácie alebo pozmenené informácie, bude z 
verejného obstarávania vylúčený.  

18.3 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením 
dôvodu vylúčenia. 

18.4 Cenové ponuky sa vyhodnocujú z hľadiska splnenia požiadaviek verejného 
obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a verejný obstarávateľ 
vylúči cenové ponuky, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky uvedené vo výzve. 

18.5 V rámci vyhodnotenia cenových ponúk si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo 
požiadať  uchádzačov o vysvetlenie cenovej ponuky, resp. overiť si niektoré údaje 
a skutočnosti uvedené v cenovej ponuke. 
 

19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk 
19.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk bezodkladne elektronicky 

prostredníctvom e-mailu, oznámi všetkým uchádzačom, ktorých cenové ponuky sa 
vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia cenových ponúk, vrátane poradia 
uchádzačov.  

19.2 Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho cenovú ponuku prijíma, neúspešnému 
uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho cenovej ponuky. 
 

20. Obchodné podmienky a uzavretie rámcovej dohody 
20.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom.  
20.2 Uzavretá rámcová dohoda nesmie byť v rozpore s touto výzvou a s cenovou 

ponukou predloženou úspešným uchádzačom.  
20.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému 

obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie rámcovej dohody, a to 
v lehote do 10 kalendárnych dní, ak boli zo strany verejného obstarávateľa 
elektronicky prostredníctvom e-mailu vyzvaní k podpisu zmluvy a to listom 
Výzva na poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie rámcovej dohody. 

20.4 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť rámcovú dohodu alebo neposkytne 
súčinnosť pre uzavretie rámcovej dohody, rámcová zmluva môže byť uzavretá s 
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa 
umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť rámcovú dohodu alebo neposkytne 
riadnu súčinnosť pre uzavretie rámcovej dohody, rámcová dohoda môže byť 
uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. 

20.5 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 
rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 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 zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o 
verejnom obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného 
sektora.  

20.6 Verejný obstarávateľ hospodárske subjekty upozorňuje na legislatívnu úpravu 
vyplývajúcu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov 
verejného sektora“), ktorým sa novelizoval zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 
Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), a ktorý 
nadobudol účinnosť 1. februára 2017. V zmysle predmetnej novely dňa 01.02.2017 
nahradil Register partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) doterajší Register 
konečných užívateľov výhod (ďalej len „RKUV“). Správcom a prevádzkovateľom 
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RPVS je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Archív RKUV obsahuje 
údaje o konečných užívateľoch výhod hospodárskych subjektov podľa ustanovení 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov účinných do 31.01.2017. Všetky subjekty 
zapísané v tomto registri sú považované za subjekty zapísané do 
RPVS podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o RPVS“). Partner 
verejného sektora je najneskôr do 31.07.2017 povinný zabezpečiť overenie 
identifikácie konečného užívateľa výhod podľa zákona o RPVS a podať návrh na 
zápis za účelom zosúladenia zapísaných údajov. Nesplnenie tejto povinnosti je 
dôvodom na výmaz partnera verejného sektora z registra podľa zákona o RPVS.  
Všetky informácie sú dostupné na stránke www.justice.gov.sk v časti registre -
register partnerov verejného sektora.  

 
21. Doplňujúce informácie 

21.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky 
znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi. 

21.2 Predložením cenovej ponuky ešte nevzniká právny nárok na uzavretie rámcovej 
dohody. Na uzatvorenie rámcovej dohody bude úspešný uchádzač elektronicky 
prostredníctvom e-mailu vyzvaný zo strany verejného obstarávateľa. 

21.3 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z 
nasledovných dôvodov:  

• ak bola predložená len jedna ponuka, 

• ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti, 

• ani jedna z predložených cenových ponúk nebude zodpovedať určeným 
požiadavkám vo výzve na predloženie cenovej ponuky,  

• ak návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie cenových ponúk bude vyšší ako 
finančné prostriedky schválené verejným obstarávateľom na uvedený predmet 
zákazky v pláne výdavkov na príslušný kalendárny rok,  

• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 
21.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

• doplniť Výzvu, 

• zmeniť Výzvu, 

• zrušiť vyhlásenú Výzvu, 

• predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, 

• rokovať o cene, v prípade, ak navrhovaná zmluvná cena prekročí 
predpokladanú hodnotu verejného obstarávania, resp. v prípade rovnakého 
počtu bodov u viacerých uchádzačov, ktorí by sa umiestnili na prvom mieste.  

21.5  Táto výzva na predloženie cenovej ponuky je postup zadávania zákazky na 
dodanie tovaru, pri ktorom sa uplatňuje ustanovenie § 117 Zákona o verejnom 
obstarávaní. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorá nemá zákonom 
stanovené formálne pravidlá, (ktorá vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky 
je zákazkou s nízkou hodnotou) postupuje tak, aby vynaložené náklady na 
obstaranie daného predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, za 
dodržania základných princípov verejného obstarávania – princípu rovnakého 
zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu transparentnosti a princípu 
proporcionality, princípu hospodárnosti a princípu efektívnosti. 

21.6 Verejný obstarávateľ hospodárske subjekty upozorňuje, že novelou č. 52/2018 
zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o 
ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ktorá nadobudla účinnosť 01.11.2018, sa zaviedla povinnosť existujúcim 
spoločnostiam zapísať do Obchodného registra osobu konečného užívateľa 
výhod. Túto povinnosť mali všetky spoločnosti, ktoré neemitujú cenné papiere 

http://www.justice.gov.sk/
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prijaté na obchodovanie na burze teda aj tie, ktoré nie sú povinné sa zapísať do 
Registra partnerov verejného sektora. Išlo o povinnosť zapísať do neverejnej časti 
obchodného registra meno, priezvisko, rodné číslo (alebo dátum narodenia), 
adresu trvalého či iného pobytu a ďalšie údaje o tzv. konečnom užívateľovi výhod. 
Konečným užívateľom výhod sú obvykle spoločníci (pri splnení danej povinnosti 
nezáleží na tom, že v obchodnom registri už zapísaní sú), akcionári, tichí 
spoločníci a niekedy tiež štatutári, pokiaľ zodpovedajú zákonom stanovenej 
definícii. Podľa nej je konečným užívateľom výhod zjednodušene: 
Fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet 
najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom 
imaní 
• Fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z 

podnikania alebo z inej činnosti fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej 
osoby 

• Fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným 
orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov. 

• Fyzická osoba, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku 
Splnenie tejto povinnosti bolo potrebné do 31.12.2019.  

21.7 Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, 
ohľadom ktorej sa uzatvára rámcová dohoda, bude predmetom administratívnej 
finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného 
Riadiaceho orgánu a / alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim 
orgánom. 

21.8 Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s dodávaným 
tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku uzavretej verejným obstarávateľom ako 
prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania 
predmetu verejného obstarávania, a to zo strany oprávnených osôb na výkon 
kontroly / auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákon 
č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 357/2015 Z. z. o 
finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a 
jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom 
riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je 
podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú najmä: 

− Poskytovateľ a ním poverené osoby. 

− Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 
orgánu a nimi poverené osoby. 

− Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a 
nimi poverené osoby. 

− Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 
kontroly / auditu. 

−  Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora 
audítorov. 

− Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ. 

− Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

21.8 Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, 
ohľadom ktorej sa uzatvára rámcová dohoda, bude predmetom administratívnej 
finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného 
Riadiaceho orgánu a / alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim 
orgánom. Ak výsledok predmetnej administratívnej finančnej kontroly nebude 

https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/kto-je-konecny-uzivatel-vyhod
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kladný, alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu 
nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti rámcovej dohody, je 
ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od rámcovej dohody odstúpiť. 
Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň 
podmienkou nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. Objednávateľ má právo 
odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako 
prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania plnení 
podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku.  

 
V Bratislave, dňa 03.12.2020 
 
 
 
   ___________________________________ 
 prof. RNDr. Silvia PASTOREKOVÁ, DrSc. 
 riaditeľka BMC SAV 
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Príloha k výzve č. 1 
Opis predmetu zákazky 

 
Predmetom zákazky je dodávka tovaru pre materiálne zabezpečenie plnenia cieľov, opatrení 
a úloh stanovených pre vedecko-výskumnú činnosť v rámci projektov financovaných z 
prostriedkov Európskej únie. Špecifikácia štruktúry tovarových položiek vychádzajú zo 
stanovenia minimálnych materiálovo-funkčných vlastností tovaru a parametrov spĺňajúce 
vlastnosti pre prácu v laboratórií v tomto rozsahu a množstvách:  
 
Bavlnené rukavice 
Tenké, jemné bavlnené rukavice, vyrobené z čistej bavlny pre optimálne vykonanie 
čuchového testu. 
Maska na oči pre „slepý test“ 
Štandardná maska na spanie na objektívne vykonanie čuchového testu. 
Burghart Sniffin' Sticks 
Identification Test 16 blue (test na schopnosť identifikovať pachy/vône). Identification Test 16 
blue pozostáva zo 16 pachových tyčiniek obsahujúcich všeobecne známe vône. Test sa 
dodáva spolu s držiakom, návodom na použitie a materiálom potrebným na vyhodnotenie 
testu. 
Identification Test 16 purple (test na schopnosť identifikovať pachy/vône). Identification Test 
16 purple pozostáva zo 16 pachových tyčiniek obsahujúcich všeobecne známe vône. Test sa 
dodáva spolu s držiakom, návodom na použitie a materiálom potrebným na vyhodnotenie 
testu. 
Discrimination test (sa používa na testovanie schopnosti rozlíšiť vône). Tento test je založený 
na porovnaní troch pachových tyčiniek – triplet. Vykonáva sa pomocou 16 tripletov. 
Kompletný test obsahuje návod na použitie, materiál potrebný na vyhodnotenie testu a držiak 
tyčiniek. Každý test obsahuje 48 pachových tyčiniek (t. j. 16 x 3). 
Treshold Test with n-Butanol (používa sa na zisťovanie tzv. čuchového prahu), t. j. na 
zisťovanie najnižšej koncentrácie danej aromatickej látky, ktorú jedinec cíti. Pozostáva zo 16 
trojíc tyčiniek (spolu 48 tyčiniek), pričom v každej trojici iba jedna z tyčiniek obsahuje 
aromatickú látku (n-butanol) s určitou koncentráciou, pričom koncentrácia n-butanolu sa 
medzi trojicami líši. Vyšetrenie prebieha „schodiskovým“ spôsobom., t. j. ak pacient vyberie 
správne z trojice tyčiniek tyčinku obsahujúcu aromatickú látku, predkladá sa mu trojica 
tyčiniek obsahujúca tyčinku s nižšou koncentráciou. (Sniffin’ Sticks smell treshold test). 
Refill Set Identification Test Blue, 16 (Refill Set Sniffin Sticks Identification Test – Blue, 
náhradná náplň obsahuje 16 pachových tyčiniek bez držiaka, návodu na použitie a materiálu 
na vyhodnotenie testu). 
Refill Set Identification Test 16, Purple (Refill Set Sniffin Sticks Identification Test –Purple, 
náhradná náplň. Obsahuje 16 pachových tyčiniek bez držiaka, návodu na použitie a 
materiálu na vyhodnotenie testu). 
Refill set Discrimination Test (Refill set for Sniffin´Sticks Discrimaination Test, náhradná 
náplň obsahuje 48 pachových tyčiniek bez držiaka, návodu na použitie a materiálu na 
vyhodnotenie testu.) 
Refill set for Sniffin’ Sticks Threshold Test n-butanol (Refill set for Sniffin’ Sticks Threshold 
Test n-butanol, náhradná náplň obsahuje 48 pachových tyčiniek (iba 16 z nich obsahuje n-
butanol) bez držiaka, návodu na použitie a materiálu na vyhodnotenie testu.) 
Smell Identification Test (UPSIT) je komplexný 40 zložkový test na zisťovanie schopnosti 
identifikovať pachové látky. Pachové látky sú ukryté v mikrokapsulách na papierových 
stránkach. Test určuje mieru poškodenia čuchu, resp. schopnosti identifikácie pachov 
(anosmia; mierna, stredná alebo závažná mikrosomia). 
The Smell Identification Test™ Administration Manual SIT Administration Manual Príručka 
poskytuje podrobné pokyny pre správne použitie a interpretáciu UPSIT testu. 
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Zároveň verejný obstarávateľ stanovil počty jednotlivých produktov pre oba projekty v tomto 
rozsahu: 
 
P. č. Názov položky MJ Množstvo 

1. Bavlnené rukavice vhodné pre čuchové testy 
 

1 pár 100 

2. Maska pre slepý test 
 

1 ks 50 

3. 
 

Identification Test 16 blue 
 

16 tests 8 

4. 
 

Identification Test 16 purple 16 tests 6 

5. 
 

Discrimination Test 16 tests 4 

6. 
 

Treshold Test n-butanol (48 pens=32 blanks and 16 odor dilutions) 16 tests 4 

7. 
 

Refill Set IdentificationTest Blue, 16 16 tests 12 

8. 
 

Refill Set IdentificationTest 16, Purple 16 tests 8 

9. 
 

Refill Set Discrimination Test 16 tests 8 

10. Refill set for Sniffin' Sticks Treshold Test n/butanol 
 

16 tests 20 

11. Smell Identification Test TM (UPSIT) 
 

7 ks 40 

12. The Smell Identification Test TM Administration Manual 
 

ks 2 
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Príloha k výzve č. 2 
Podmienky účasti uchádzačov 

 
Verejný obstarávateľ stanovuje pre uchádzača, ktorý predloží cenovú ponuku na predmet 
zákazky „Čuchové testy“ podmienky účasti v nasledujúcom rozsahu: 
 
A.)  § 32 ods. 1 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní: 
 Aktuálny doklad o  oprávnení dodávať tovar, vo vzťahu k predmetu zákazky, na 

ktorú predkladá uchádzač cenovú ponuku. Doklad o  oprávnení dodávať tovar nie 
starší ako tri mesiace ku dňu predloženia cenovej ponuky: 

➢ aktuálne živnostenské oprávnenie – živnostenský list alebo výpis zo 
živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ a príspevková 
organizácia – podnikateľ), 

➢ aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, 
fyzická osoba - podnikateľ zapísaná v obchodnom registri), 

➢ iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov. 
 
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu 
k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Požiadavka predložiť aktuálny 
doklad o oprávnení dodávať tovar vyplynula z potreby zabezpečiť spoľahlivého 
uchádzača. 

 
B.) § 32 ods. 1 písm. f) Zákona o verejnom obstarávaní: 
 Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. Preukáže doloženým čestného vyhlásenia. 

 
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu 
k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Požiadavka preukázania 
skutočnosti, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

C.) Čestné vyhlásenie: 
 Uchádzač predloží Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 

uchádzača podľa vzoru Príloha k výzve č. 7. 
 
 Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť určenej podmienky účasti vo vzťahu k 

predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia nasledovne: Požiadavka preukázania 
skutočnosti, že uchádzač nenaplnil ustanovení o neprítomnosti konfliktu záujmov 
uchádzača preukáže dodržanie princípov verejného obstarávania.    
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Príloha k výzve č. 3 
Obchodné podmienky verejného obstarávania 

 
▪ Uchádzač predloží v cenovej ponuke obchodné podmienky, ktorými sa na účely 

predmetného verejného obstarávania rozumie priložený vzor Rámcovej dohody podľa 
§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný́ zákonník v znení ́neskorších predpisov 
(Obchodný zákonník). 

▪ Návrh rámcovej dohody (ďalej v texte aj ako „návrh zmluvy“) musí byť podpísaný 
štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu, ktorý je 
oprávnený konať v mene uchádzača. 

▪ Návrh zmluvy uchádzač predloží v ponuke s uvedením zmluvnej ceny. 
▪ V zmluvných vzťahoch, sa namiesto pojmu záujemca a uchádzač bude uvádzať 

predávajúci a namiesto pojmu verejný obstarávateľ sa bude uvádzať kupujúci. 
▪ Uchádzač nie je oprávnený zásadným spôsobom meniť, upravovať a dopĺňať 

obchodné podmienky, okrem bodov, v ktorých sa doplnenie vyžaduje. V prípade, že 
uchádzač v predloženej cenovej ponuke nedodrží stanovené zmluvné podmienky a 
požiadavky na predmet zákazky, bude jeho ponuka vylúčená z verejného 
obstarávania.  

▪ Uchádzač doplní iba údaje vyznačené v návrhu zmluvy. 
▪ Uchádzač v cenovej ponuke predloží text návrhu zmluvy. 
▪ Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného 
finančného príspevku za účelom financovania predmetného stavebného diela, a to zo 
strany oprávnených osôb na výkon kontroly / auditu v zmysle príslušných právnych 
predpisov SR a EÚ, najmä zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon 
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku 
a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom 
riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je 
podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú najmä: 

− Poskytovateľ a ním poverené osoby. 

− Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 
a nimi poverené osoby. 

− Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 
poverené osoby. 

− Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly / 
auditu. 

−  Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. 

− Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ. 

− Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

▪ Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, 
ohľadom ktorej sa uzatvára rámcová dohoda, bude predmetom administratívnej 
finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho 
orgánu a / alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok 
predmetnej administratívnej finančnej kontroly nebude kladný, alebo kontrolné orgány 
odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov 
od nadobudnutia platnosti rámcovej dohody, je ktorákoľvek zo zmluvných strán 
oprávnená od rámcovej dohody odstúpiť. Schválenie zákazky v rámci kontroly 
príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti 
rámcovej dohody. Objednávateľ má právo odstúpiť od rámcovej dohody v prípade 
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skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 
uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku 
za účelom financovania plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia 
alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 
 

NÁVRH ZMLUVY 

 
 

RÁMCOVÁ DOHODA 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný́ zákonník v znení ́

neskorších predpisov 
(ďalej len „rámcová dohoda“) 

 
medzi zmluvnými stranami 

 
Kupujúci:  
Názov organizácie: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 
Sídlo organizácie:  Dúbravská cesta č. 9, 845 05 Bratislava 
IČO:   50 073 869 
DIČ:   2120169865 
IČ DPH:  SK2120169865 
V zastúpení:   prof. RNDr. Silvia PASTOREKOVÁ, DrSc. 
   riaditeľka BMC SAV 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:   SK32 8180 0000 00XX XXXX XXXX    
(ďalej len „kupujúci“ alebo „BMC SAV“ ). 
 

a 
 

Predávajúci:  ... 

Obchodné meno: ... 

Sídlo:   ... 

IČO:   ... 

Registrácia: ... 

DIČ:   ... 

IČ DPH:  ... 

V zastúpení:   ... 

Bankové spojenie: ... 

IBAN:   ... 

BIC:   ... 

(ďalej len „predávajúci“ a spolu s kupujúcim aj ako „zmluvné strany“). 

 

 

u z a t v á r a j ú 

na základe cenovej ponuky predávajúceho č. ............ zo dňa XX.XX.2020 (ďalej len „cenová 
ponuka predávajúceho“) túto rámcovú dohodu (ďalej len „zmluva“) na nákup tovaru 
v rozsahu a počtoch podľa opisu predmetu zákazky (ďalej len „tovar“ alebo „predmet kúpy“). 
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I.  
Úvodné ustanovenia 

 
1. Túto rámcovú dohodu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok verejného obstarávania 

vyhláseného kupujúcim podľa zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: 
„Čuchové testy“. Na základe tejto rámcovej dohody zmluvné strany medzi sebou 
uzatvoria čiastkové zmluvy podľa podmienok uvedených v tejto rámcovej dohode, 
prostredníctvom ktorých dôjde k plneniu predmetu rámcovej dohody. 

2. Kupujúci týmto prehlasuje, že je spôsobilý túto rámcovú dohodu uzatvoriť a plniť 
záväzky z nej vyplývajúce. 

3. Predávajúci týmto prehlasuje, že je spôsobilý túto rámcovú dohodu uzatvoriť a plniť 
záväzky z nej vyplývajúce. 

 
II.  

Predmet rámcovej dohody 
 

1. Predmetom tejto rámcovej dohody je úprava práv a povinností zmluvných strán pri  
dodávke tovaru v rozsahu opisu predmetu zákazy vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa 
rozumie doprava, manipulácia, balenie a pod. na základe čiastkových zmlúv vo forme 
vystavenej objednávky na požadovanú štruktúru čiastkového plnenia uzatvorených 
medzi kupujúcim a predávajúcim podľa podmienok uvedených v tejto dohode.  

2. Predmetom plnenia podľa bod. II. ods. 1 bude dodávka tovaru uvedeného v prílohe č. 1 
tejto rámcovej dohody, resp. dodávku tovaru, ktorý bude v dobe uzatvorenia čiastkovej 
zmluvy kupujúci vyžadovať na zabezpečenie plnenia požiadaviek projektov v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní. 

3. Zmluvné strany sa za účelom plnenia predmetu tejto dohody zaväzujú a zároveň 
vyhlasujú, že: 
3.1 budú sa riadiť ustanoveniami tejto rámcovej dohody pri uzatváraní jednotlivých 

čiastkových zmlúv, na základe ktorých sa predávajúci zaviaže dodať kupujúcemu 
dohodnutý tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa 
zaviaže predávajúcemu zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu, 

3.2 dohodnú sa vopred na obsahu týchto čiastkových zmlúv, pričom čiastkové zmluvy 
nebudú obsahovať odchylné dojednania od tých, ktoré sú upravené v tejto dohode. 

4. Pokiaľ čiastková zmluva na dodanie tovaru, uzavretá medzi zmluvnými stranami po 
dobu účinnosti tejto rámcovej dohody neurčuje inak, predpokladá sa, že obchodné 
podmienky dohodnuté touto rámcovou dohodou sú jej neoddeliteľnou súčasťou.  

 
III.  

Čiastkové zmluvy 
 

1. Návrh na uzavretie čiastkovej zmluvy s predávajúcim podáva kupujúci formou písomnej 
objednávky na dodanie dohodnutého tovaru. Objednávka kupujúceho musí obsahovať 
najmä 

a) identifikačné údaje kupujúceho, 
b) množstvo (počet ks) a špecifikácia tovaru, 
c) miesto dodania tovaru, 
d) lehotu, v ktorej má byť tovar dodaný (doba dodania), 
e) dátum vystavenia objednávky. 

2. Kupujúci sa zaväzuje, že objednávku doručí predávajúcemu osobne, poštou alebo 
elektronicky e-mailom na číslo, resp. adresu uvedené v tejto rámcovej dohode. 

3. Predávajúci je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni doručenia 
objednávky od kupujúceho potvrdiť príjem a akceptáciu objednávky elektronicky e-
mailom na adresu kupujúceho uvedenú v záhlaví dohody. Potvrdením (akceptáciou) 
objednávky sa považuje čiastková zmluva za uzavretú s tým, že predávajúci sa 
zaväzuje dodať predmet kúpy (tovar) podľa príslušnej objednávky na dohodnuté miesto 
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dodania v lehote a v súlade s podmienkami dohodnutými touto dohodou, pričom 
kupujúci sa za takto dodaný tovar zaväzuje predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu. 

4. Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať výlučne v slovenskom jazyku a 
prostredníctvom na to určených e-mailových adries resp. prostredníctvom na to 
určeného osobitného telefonického kontaktu uvedených v tejto rámcovej dohode. V 
odôvodnených prípadoch.  

5. Predávajúci určil e-mailové adresy a telefónne čísla uvedené v prílohe č. 5 tejto 
rámcovej dohody na účely prijímania objednávok, ich akceptácie a komunikácie vo veci 
zabezpečenia predmetu plnenia a je povinný ju monitorovať nepretržite. Zmenu 
kontaktných údajov môže predávajúci kedykoľvek vykonať jednostranným oznámením 
doručeným kupujúcemu.  

 
IV.  

Všeobecné podmienky platné pre čiastkové zmluvy 
 

1. Kupujúci a predávajúci sa pri vypracovávaní čiastkových zmlúv budú riadiť platnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
Na základe ustanovení §409 Obchodného zákonníka zmluvné strany uzatvoria 
čiastkové zmluvy na dodanie tovaru formou objednávok, pričom právny vzťah založený 
objednávkami (čiastkovými zmluvami) sa v prípade ak objednávka (čiastková zmluva) 
neustanoví inak, bude riadiť najmä nižšie uvedenými článkami s nasledovným znením: 
I. Predmet zmluvy 

(1) Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu dohodnutý tovar, previesť na neho 
vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom 
spolupôsobiť, dohodnutý tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v 
dohodnutej výške. 

(2) Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar 

− v dohodnutom množstve podľa objednávky kupujúceho, 

− v predpísanej alebo schválenej akosti (pokiaľ je záväzne ustanovená alebo 
pokiaľ to vyplýva z osobitných predpisov, napr. technických noriem) alebo v 
akosti uvádzanej výrobcom, inak v obvyklej akosti, 

− s vyznačenými údajmi o výrobcovi a tovare, a to v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi, 

− v riadnom obale, pričom tovar bude riadne uspôsobený na prepravu. 
II. Doba dodania a miesto dodania 

(1) Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutej dobe a do 
určeného miesta dodania. V prípade ak sa zmluvné strany v čiastkovej zmluve 
nedohodnú inak, je doba dodania tovaru stanovená na 10 pracovných dní od 
uzatvorenia čiastkovej zmluvy. 

(2) Povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu tovar je splnená tým, že 
kupujúcemu umožní s tovarom nakladať (t. j. tovar prevziať) v dohodnutom 
mieste dodania. 

(3) Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom mieste dodania podľa ďalej 
uvedeného článku III. Prevzatie tovaru. 

(4) V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré predávajúcemu bránia 
v splnení jeho povinností dodať tovar kupujúcemu v dojednanej dobe podľa 
riadnej a úplnej objednávky kupujúceho, predlžuje sa lehota na dodanie tovaru 
o dobu trvania týchto prekážok. Predávajúci sa zaväzuje, že vznik 
apredpokladanú dobu trvania prekážok podľa prvej vety oznámi bez 
zbytočného odkladu kupujúcemu. 

(5) Miestom plnenia čiastkovej zmluvy je sídlo kupujúceho alebo kontaktné miesta 
kupujúceho podľa špecifikácie miesta plnenia v čiastkovej zmluve. 

III. Prevzatie tovaru 
(1) Pri prevzatí tovaru na zmluvne dojednanom mieste dodania je kupujúci povinný 

dodaný tovar prezrieť. 
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(2) Prevzatie dodaného tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu písomne 
potvrdiť na dodacom liste. Jedna kópia dodacieho listu ostáva kupujúcemu. V 
prípade uplatnenia výhrady pri dodaní tovaru ostáva tovar vo vlastníctve 
predávajúceho až do doby, kým predávajúci neodstráni prekážku, ktorá bráni 
kupujúcemu riadne prevziať tovar. 

(3) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho vždy v čase, keď 
prevezme tovar v zmysle a spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku, 
alebo ak tak neurobí včas, potom v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať 
s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar bez uvedenia dôvodu 
neprevezme. 

(4) Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci úplným zaplatením kúpnej ceny 
za daný tovar predávajúcemu. V prípade uplatnenia výhrady pri dodam tovaru 
ostáva tovar vo vlastníctve predávajúceho až do doby, kým predávajúci 
neodstráni prekážku, ktorá bráni kupujúcemu riadne prevziať tovar. 

IV. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť 
(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dohodnutý tovar v okamihu, keď 

prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho a za vady tovaru, 
ktoré sa vyskytnú po prevzatí dohodnutého tovaru v záručnej dobe. 

(2) Predávajúci preberá záväzok zo záruky za akosť dodaného tovaru, pričom 
dĺžka záručnej doby je stanovená na dobu 24 mesiacov; záručná doba začne 
plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, uvedeného v preberacom 
protokole. 

(3) Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí 
kupujúci uplatniť u predávajúceho v záručnej dobe, inak zaniknú. 

(4) Kupujúci je povinný vady tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení oznámiť 
predávajúcemu písomne. V oznámení o vadách predmetu kúpy musí kupujúci 
vady špecifikovať (opísať a uviesť, ako sa prejavujú) a uviesť, aký nárok z vád 
uplatňuje. 

(5) Predávajúci sa zaväzuje, že vybaví reklamáciu kupujúceho v lehote maximálne 
do 30 kalendárných dní od prijatia oznámenia. 

 
V.  

Cena plnenia, platobné podmienky 
 

1. Pokiaľ nebude v čiastkovej zmluve dohodnuté inak, bude cena za plnenia čiastkovej 
zmluvy (objednávky) stanovená ako cena tovaru podľa prílohy č. 2 tejto rámcovej 
dohody a násobok jednotkovej ceny príslušného tovaru podľa prílohy č. 2 tejto rámcovej 
dohody a počtu jednotiek daného tovaru. 

2. Pre účely tejto rámcovej dohody a čiastkových zmlúv sa za všeobecne platnú 
jednotkovú cenu tovaru považuje cena uvedená v cenovom návrhu úspešného 
uchádzača. 

3. V prípade ak sa zmluvné strany v čiastkovej zmluve nedohodnú inak, kúpna cena 
zahŕňa dopravu tovaru do dohodnutého miesta dodania ako aj všetky ostatné náklady 
predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného tovaru kupujúcemu. Ak 
nie je stanovené inak, v dohodnutej kúpnej cene nie je zahrnutá právnym predpisom 
stanovená daň z pridanej hodnoty ,t. j. k fakturovaným cenám za dodaný tovar bude 
uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky v čase 
fakturácie. 

4. Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny riadnym dodaním tovaru 
kupujúcemu do dohodnutého miesta dodania v dohodnutom množstve a kvalite, 
potvrdením akceptačného / preberacieho protokolu kupujúcim a doručením faktúry za 
predmetné plnenie kupujúcemu. 

5. Predávajúci vystaví faktúru za dodaný tovar s 30-dňovou splatnosťou vždy po dodaní a 
prevzatí predmetu plnenia definovaného v objednávke kupujúcim, ak si v objednávke 
zmluvné strany nedohodli dlhšiu splatnosť vystavenej faktúry pre konkrétny dodaný 
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tovar. Súčasťou faktúry bude oprávnenými osobami obojstranne potvrdená objednávka 
a kópia akceptačného / preberacieho protokolu potvrdeného kupujúcim.  

6. Faktúra musí obsahovať údaje uvedené v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v platnom znení, číslo tejto zmluvy a kópiu objednávky. Faktúra taktiež musí 
spĺňať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v platnom znení, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení a ostatných 
právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

7. Súčasťou faktúry bude dodací list podpísaný oboma zmluvnými stranami, ktorého 
povinnými náležitosťami je: 

− číslo kúpnej zmluvy 

− špecifikácia kupujúceho a predávajúceho 

− špecifikácia tovaru 

− cena za príslušný tovar 

− dátum dodania tovaru 

− miesto dodania tovaru 

pričom absencia niektorej z vyššie uvedených náležitostí dodacieho listu je dôvodom na 

nepotvrdenie dodacieho listu kupujúcim. 

8. Faktúra musí byť doručená kupujúcemu v písomnej podobe na adresu sídla 

kupujúceho a aj v elektronickej podobe na e-mail: virukras@savba.sk, pričom za deň 

doručenia sa považuje neskorší z predmetných spôsobov doručenia.  

9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti, prílohy alebo nebude 

zaslaná aj v elektronickej podobe, kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím 

lehoty jej splatnosti bez zaplatenia predávajúcemu na doplnenie alebo ho vyzvať na 

zaslanie faktúry v elektronickej podobe. Kupujúci musí uviesť dôvod vrátenia. V takom 

prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 

doručením opravenej faktúry kupujúcemu ako rovnopis s označením „oprava“ a 

doručením faktúry v elektronickej podobe. 

10. Úhrada kúpnej ceny bude vykonaná bezhotovostným bankovým prevodom bez 

preddavkov na základe faktúry vystavenej predávajúcim podľa podmienok stanovených 

v tejto rámcovej dohode. 

11. Za deň splnenia peňažného záväzku sa pre účely tejto rámcovej dohody považuje deň 

odpísania kúpnej ceny za tovar z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho. 

 
VI.  

Nadobudnutie vlastníckeho práva, prechod nebezpečenstva škody  
a zodpovednosť za vady tovaru 

 
1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude v dobe jeho prevzatia kupujúcim a po 

dobu trvania záručnej doby bez vád, spôsobilý na používanie a bude spĺňať príslušné 

kvalitatívne parametre špecifikované v tejto zmluve a v cenovej ponuke predávajúceho 

(ďalej len „kvalitatívne parametre“). 

2. Kupujúci má právo neprevziať tovar, ktorý bude poškodený, alebo nebude spĺňať 

príslušné kvalitatívne parametre. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní 24 mesiacov, pričom záručná 

doba začne plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o 

dobu, v ktorej nemohol kupujúci tovar v záručnej dobe užívať z dôvodu odstraňovania 

vád, na ktoré sa záruka vzťahuje. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že nároky plynúce z poskytnutej záruky riadne uplatnenej 

kupujúcim voči predávajúcemu, považujú obe strany za oprávnené a platné, pokiaľ 

mailto:virukras@savba.sk
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predávajúci nepreukáže ich neoprávnenosť. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť 

predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri získavaní podkladov pre posúdenie 

oprávnenosti nárokov uplatnených kupujúcim. 

5. Prípadná reklamácia predmetného tovaru musí byť vykonaná písomne. Predávajúci je 

povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní od doručenia reklamácie a dohodnúť s 

kupujúcim spôsob vysporiadania. Oznámenie o vadách musí obsahovať:  

− číslo kúpnej zmluvy a číslo objednávky  

− popis vady  

− dátum, pečiatku a podpis povereného zástupcu kupujúceho. 

6. Predávajúci sa zaväzuje vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka, odstrániť maximálne do 30 

dní odo dňa jej nahlásenia. 

7. Vlastnícke právo k predmetu kúpy nadobúda kupujúci jeho prevzatím od 

predávajúceho, čo potvrdí zástupca kupujúceho prípadne poverený zamestnanec 

kupujúceho svojim podpisom. 

8. Nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho okamihom, keď 

predávajúci splní svoju povinnosť predmet kúpy dodať kupujúcemu podľa tejto zmluvy. 

 
VII.  

Zodpovednosť za škodu a sankcie 
 

1. Zmluvné strany si vzájomne zodpovedajú za škodu, ktorú si navzájom spôsobia 
porušením svojich povinností. Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s touto 
rámcovou dohodou a jednotlivými čiastkovými zmluvami sa riadi príslušnými právnymi 
predpismi.  

2. Zmluvné strany sú povinnié predchádzať vzniku škody a urobiť všetky vhodné a 
primerané opatrenia k odvráteniu hroziacej škody a v prípade vzniku škody urobiť 
všetky nevyhnutné opatrenia k tomu, aby rozsah škody bol čo najnižší.  

3. V prípade nedodržania termínu dodania tovaru, kupujúci je oprávnený žiadať zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania predávajúceho. 

4. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry zo strany kupujúceho, predávajúci je 
oprávený žiadať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania 
kupujúceho. 

5. Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky na náhradu škody. 
6. Zmluvná pokuta je splatná najneskôr do 30 dní potom, čo poskytovateľ porušil svoju 

povinnosť, ktorej splnenie je zabezpečené zmluvnou pokutou.  
7. Pri podstatnom porušení rámcovej dohody, za ktoré na účely tejto rámcovej dohody sa 

považujú najmä nedodanie objednaného tovaru a neuhradenie kúpnej ceny (omeškanie 
viac ako 30 kalendárnych dní), oprávnená strana má právo odstúpiť od tejto rámcovej 
dohody. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.  

8. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť zmluvných strán je vylúčená v prípadoch zásahu 
vyššej moci.  

 
VIII.  

Trvanie rámcovej dohody a odstúpenie od dohody 
 

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu realizácie projektov 
maximálne do 30.06.2023 odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania 
finančného limitu úspešnej ponuky, t. j. maximálne do sumy XX.XXX,XX € bez DPH, 
podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. 

2. Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto rámcovej dohody z dôvodov upravených 
príslušnými právnymi predpismi a z dôvodov uvedených v tejto rámcovej dohode. Na 
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odstúpenie od tejto rámcovej dohody sa vyžaduje písomná forma. Odstúpenie 
nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane.  

 
IX.  

Výkon Kontroly / auditu 
 
1. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 

Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiacehos 
dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 
odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového 
vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od 
zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi 
Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly 
Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, 
služieb, stavebných prác alebo iných postupov. 

 
X.  

Záverečné ustanovenia 
 
1. Schválenie zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je 

zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody. 
2. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými 

stranami a účinnosť po vykonenej ex ante kontroly s kladným výsledkom, zverejneia 
rámcovej zmluvy a účinnosť vzniká nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle 
príslušných predpisov. 

3. Všetky prílohy tejto rámcovej dohody tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.  
4. Zmenu podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode po dobu jej platnosti môžu 

účastníci tejto rámcovej dohody výnimočne meniť výlučne v súlade so Zákonom o 
verejnom obstarávaní v platnom znení na základe obojstrannej písomnej dohody 
vyhotovenej vo forme datovaného a číslovaného dodatku k rámcovej dohode s 
uvedením právneho a faktického dôvodu zmeny a vopred akceptovaný. Túto rámcovú 
dohodu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými dodatkami, ktoré sa po podpísaní 
všetkými zmluvnými stranami stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

5. Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto rámcovej dohody stalo neplatným, 
nespôsobuje to neplatnosť dohody ako celku.  

6. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením obsahu tejto rámcovej dohody. 
7. Ostatné právne vzťahy výslovne touto rámcovou dohodou neupravené, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, Obchodného zákonníka a 
všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

8. Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto rámcovej 
dohody budú riešiť rokovaním o možnej dohode. Prípadne spory, o ktorých sa zmluvné 
strany nedohodli, budú riešené podľa právneho poriadku SR.  

9. Táto rámcová dohoda sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých každé má 
platnosť originálu. Po podpísaní kupujúci obdrží dve vyhotovenia a predávajúci jedno 
vyhotovenie. 

10. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam tejto rámcovej dohody porozumeli čo do 
obsahu i rozsahu, rámcová dohoda vyjadruje ich vôľu, na znak čoho k nej pripájajú 
svoje podpisy.  

11. Neoddeliteľnými prílohami tejto rámcovej dohody sú: 
Príloha k rámcovej dohode č. 1 Opis predmetu zákazky. 
Príloha k rámcovej dohode č. 2  Cenová ponuka. 
Príloha k rámcovej dohode č. 3 Kontaktné údaje predávajúceho pre potreby 

príjmania/akceptácie objednávky. 
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V Bratislave dňa XX.XX.202X     V .................. dňa XX.XX.202X  
 
 
 
 
 
__________________________________   __________________________ 
 

  za Kupujúceho          za Predávajúceho 
 

prof. RNDr. Silvia PASTOREKOVÁ, DrSc.        
riaditeľka BMC SAV 
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Príloha k rámcovej dohode č. 1 
Opis predmetu zákazky 

 
Predmetom zákazky je dodávka tovaru pre materiálne zabezpečenie plnenia cieľov, opatrení 
a úloh stanovených pre vedecko-výskumnú činnosť v rámci projektov financovaných z 
prostriedkov Európskej únie. Špecifikácia štruktúry tovarových položiek vychádzajú zo 
stanovenia minimálnych materiálovo-funkčných vlastností tovaru a parametrov spĺňajúce 
vlastnosti pre prácu v laboratórií v tomto rozsahu a množstvách:  
 
Bavlnené rukavice 
Tenké, jemné bavlnené rukavice, vyrobené z čistej bavlny pre optimálne vykonanie 
čuchového testu. 
Maska na oči pre „slepý test“ 
Štandardná maska na spanie na objektívne vykonanie čuchového testu. 
Burghart Sniffin' Sticks 
Identification Test 16 blue (test na schopnosť identifikovať pachy/vône). Identification Test 16 
blue pozostáva zo 16 pachových tyčiniek obsahujúcich všeobecne známe vône. Test sa 
dodáva spolu s držiakom, návodom na použitie a materiálom potrebným na vyhodnotenie 
testu. 
Identification Test 16 purple (test na schopnosť identifikovať pachy/vône). Identification Test 
16 purple pozostáva zo 16 pachových tyčiniek obsahujúcich všeobecne známe vône. Test sa 
dodáva spolu s držiakom, návodom na použitie a materiálom potrebným na vyhodnotenie 
testu. 
Discrimination test (sa používa na testovanie schopnosti rozlíšiť vône). Tento test je založený 
na porovnaní troch pachových tyčiniek – triplet. Vykonáva sa pomocou 16 tripletov. 
Kompletný test obsahuje návod na použitie, materiál potrebný na vyhodnotenie testu a držiak 
tyčiniek. Každý test obsahuje 48 pachových tyčiniek (t. j. 16 x 3). 
Treshold Test with n-Butanol (používa sa na zisťovanie tzv. čuchového prahu), t. j. na 
zisťovanie najnižšej koncentrácie danej aromatickej látky, ktorú jedinec cíti. Pozostáva zo 16 
trojíc tyčiniek (spolu 48 tyčiniek), pričom v každej trojici iba jedna z tyčiniek obsahuje 
aromatickú látku (n-butanol) s určitou koncentráciou, pričom koncentrácia n-butanolu sa 
medzi trojicami líši. Vyšetrenie prebieha „schodiskovým“ spôsobom., t. j. ak pacient vyberie 
správne z trojice tyčiniek tyčinku obsahujúcu aromatickú látku, predkladá sa mu trojica 
tyčiniek obsahujúca tyčinku s nižšou koncentráciou. (Sniffin’ Sticks smell treshold test). 
Refill Set Identification Test Blue, 16 (Refill Set Sniffin Sticks Identification Test – Blue, 
náhradná náplň obsahuje 16 pachových tyčiniek bez držiaka, návodu na použitie a materiálu 
na vyhodnotenie testu). 
Refill Set Identification Test 16, Purple (Refill Set Sniffin Sticks Identification Test –Purple, 
náhradná náplň. Obsahuje 16 pachových tyčiniek bez držiaka, návodu na použitie a 
materiálu na vyhodnotenie testu). 
Refill set Discrimination Test (Refill set for Sniffin´Sticks Discrimaination Test, náhradná 
náplň obsahuje 48 pachových tyčiniek bez držiaka, návodu na použitie a materiálu na 
vyhodnotenie testu.) 
Refill set for Sniffin’ Sticks Threshold Test n-butanol (Refill set for Sniffin’ Sticks Threshold 
Test n-butanol, náhradná náplň obsahuje 48 pachových tyčiniek (iba 16 z nich obsahuje n-
butanol) bez držiaka, návodu na použitie a materiálu na vyhodnotenie testu.) 
Smell Identification Test (UPSIT) je komplexný 40 zložkový test na zisťovanie schopnosti 
identifikovať pachové látky. Pachové látky sú ukryté v mikrokapsulách na papierových 
stránkach. Test určuje mieru poškodenia čuchu, resp. schopnosti identifikácie pachov 
(anosmia; mierna, stredná alebo závažná mikrosomia). 
The Smell Identification Test™ Administration Manual SIT Administration Manual Príručka 
poskytuje podrobné pokyny pre správne použitie a interpretáciu UPSIT testu. 
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Zároveň verejný obstarávateľ stanovil počty jednotlivých produktov pre oba projekty v tomto 
rozsahu: 
 
P. č. Názov položky MJ Množstvo 

1. Bavlnené rukavice vhodné pre čuchové testy 
 

1 pár 100 

2. Maska pre slepý test 
 

1 ks 50 

3. 
 

Identification Test 16 blue 
 

16 tests 8 

4. 
 

Identification Test 16 purple 16 tests 6 

5. 
 

Discrimination Test 16 tests 4 

6. 
 

Treshold Test n-butanol (48 pens=32 blanks and 16 odor dilutions) 16 tests 4 

7. 
 

Refill Set IdentificationTest Blue, 16 16 tests 12 

8. 
 

Refill Set IdentificationTest 16, Purple 16 tests 8 

9. 
 

Refill Set Discrimination Test 16 tests 8 

10. Refill set for Sniffin' Sticks Treshold Test n/butanol 
 

16 tests 20 

11. Smell Identification Test TM (UPSIT) 
 

7 ks 40 

12. The Smell Identification Test TM Administration Manual 
 

ks 2 
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Príloha k rámcovej dohode č. 2 
Cenová ponuka 

 

Cenová ponuka 
 
Názov zákazky: Čuchové testy 
Verejný obstarávateľ:  Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 
 
Predkladateľ nezáväznej cenovej ponuky: 
 

Názov  

Adresa  

IČO  

 
Zoznam položiek: 
 
P. č. Názov položky MJ Množstvo Jednotková 

cena v EUR 
bez DPH  

Celková 
cena v EUR 

bez DPH 

Celková cena 
v EUR s DPH 

1. Bavlnené rukavice vhodné 
pre čuchové testy 

1 pár 100    

2. Maska pre slepý test 
 

1 ks 50    

3. 
 

Identification Test 16 blue 16 
tests 

8    

4. 
 

Identification Test 16 purple 16 
tests 

6    

5. 
 

Discrimination Test 16 
tests 

4    

6. 
 

Treshold Test n-butanol (48 
pens=32 blanks and 16 odor 
dilutions) 

16 
tests 

4    

7. 
 

Refill Set IdentificationTest 
Blue, 16 

16 
tests 

12    

8. 
 

Refill Set IdentificationTest 
16, Purple 

16 
tests 

8    

9. 
 

Refill Set Discrimination Test 16 
tests 

8    

10. Refill set for Sniffin' Sticks 
Treshold Test n/butanol 

16 
tests 

20    

11. Smell Identification Test TM 
(UPSIT) 

7 ks 40    

12. The Smell Identification Test 
TM Administration Manual 

ks 2    

SPOLU: 
 

   

 
Platca DPH:   ÁNO / NIE* 
*nehodiace sa preškrtnite 
 

V __________________, dňa _________ 
 
 
Meno a priezvisko zodpovednej osoby: ___________________ 
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Príloha k rámcovej dohode č. 3  
Kontaktné údaje predávajúceho pre potreby príjmania/akceptácie objednávky 

 
Uchádzač uvedie kontaktné údaje minimálne v rozsahu meno kontaktnej osoby / osôb 
oprávnenej pre príjem objednávok, e-mail a telefonický kontakt.  
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Príloha k výzve č. 4 
Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk 

 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí cenové ponuky podľa kritéria a spôsobom uvedeným v tejto 
výzve. 
 
1. Kritérium na vyhodnotenie ponuky za účelom výberu najvýhodnejšej cenovej 

ponuky: 
1.1 Verejný obstarávateľ stanovil na vyhodnotenie cenových ponúk kritérium najnižšia 

cena za celý predmet zákazky v € s DPH. 
▪ najnižšej cene za celý predmet obstarávania v € s DPH sa pridelí maximálna 

hodnota 100 bodov.  
Touto cenou sa rozumie celková navrhovaná zmluvná cena za dodanie celého 
rozsahu predmetu  zákazky, vrátane všetkých súvisiacich nákladov. 

▪ Najnižšia celková cena za predmet zákazky v € s DPH bude podľa 
stanoveného kritéria ohodnotená najvyššou bodovou hodnotou, t. j. hodnotou 
100 bodov a ostatné cenové ponuky budú hodnotené počtom bodov v pomere 
k najnižšej celkovej cene za predmet zákazky s DPH podľa nasledovného 
výpočtu: 

 
Najnižšia celková cena za predmet zákazky s DPH 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  x 100  =  výsledný počet bodov 
Cena s DPH x – tého uchádzača 
 
 
2. Pravidlá uplatnenia kritéria a spôsob vyhodnotenia cenových ponúk: 
2.1 Úspešný bude ten uchádzač, ktorý získa maximálny počet bodov, t. j. 100 bodov.  
 
 
Najnižšia cena je cena za dodanie tovaru v rozsahu opisu predmetu zákazky, obchodných 
podmienok a obsahu tejto výzvy. 
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Príloha k výzve č. 5  
Identifikačné údaje uchádzača 

 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA  

 „Čuchové testy“  
 

Obchodný názov spoločnosti:   

Sídlo alebo miesto podnikania 

Ulica, číslo sídla:   

PSČ:   

Mesto:   

Štát:   

Štatutárny zástupca:  

Meno, priezvisko, titul:  

Telefón:   

E-mail:   

Internetová adresa:  

Všeobecné identifikačné údaje: 

IČO:   

IČ DPH:   

DIČ:   

IBAN:  

Banková inštitúcia:   

Kontaktná osoba:  

Meno, priezvisko, titul:   

Telefón:  

E-mail:  
* Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje. 

 
Dátum: ............................................... 

 
Podpis: ...............................................  
 
(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)  
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Príloha k výzve č. 6  
Vyhlásenie uchádzača 

 
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 
1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej 

ponuky na zákazku s názvom „Čuchové testy“, ktoré určil verejný obstarávateľ v tejto 
výzve. 

2. Predkladáme cenovú ponuku na celý predmet verejného obstarávania na zákazku 
s názvom „Čuchové testy“. 

3. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v cenovej ponuke sú 
pravdivé a úplné.  

4. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu cenovú ponuku a nie sme v tom istom postupe 
zadávania zákazky  členom skupiny, ktorá predkladá cenovú ponuku.  

5. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, sme neboli, ani náš štatutárny 
orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista 
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, 
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin 
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a 
niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, 
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom 
obstarávaní a verejnej dražbe. 

6. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, nemáme evidované nedoplatky na 
poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nám pohľadávky po 
splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu. 

7. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, nemáme evidované daňové 
nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

8. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, nebol na náš majetok vyhlásený 
konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok 
majetku,. 

9. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, sme oprávnení dodávať tovar. 
10. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, nemáme uložený zákaz 

účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

11. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, sme sa nedopustili troch rokoch od 
vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia 
povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného 
práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré 
dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 

12. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, sme sa nedopustili v 
predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 

 
V ..............................  dňa .............. 
 
 
____________________________ 
meno, priezvisko,  titul,  funkcia,  
podpis osoby  (osôb) oprávnenej konať za uchádzača 
a pečiatka 
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Príloha k výzve č. 7 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača 

 
Názov a sídlo uchádzača ......................................................................................................... 
zastúpený (titul, meno, priezvisko štatutárneho zástupcu) ........................................................ 
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejnej súťaže vyhlásenej verejným 
obstarávateľom: Biomedicínske centrum SAV, so sídlom Dúbravská cesta 9/5779, 845 05 
Bratislava na predmet zákazky: „Čuchové testy“, zákazka z nízkou hodnotou 
Týmto 
 

ČESTNE VYHLASUJEM, 
 
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného 
obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle 
ustanovenia § 23 ods. 3 ZVO akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu 
nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania, 

b) neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej 
osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu 
alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá 
je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, d) poskytnem verejnému 
obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné 
informácie. 

 
 
 

Meno a priezvisko, titul:  

Funkcia:  

Podpis a pečiatka:  

Dátum a miesto:  
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Príloha k výzve č. 8  
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie cenových ponúk 

 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
Údaje:   
 
Obchodné meno uchádzača ......................................................................................      
      
Adresa alebo sídlo uchádzača ...................................................................................... 
         

Kritérium č.1  Hodnotiace  
kritérium 

 

Popis Merná  
jednotka 

Cena spolu 
v EUR  

(bez DPH ) 

Sadzba 
DPH 
(%) 

Výška  
DPH v 
EUR 

Cena spolu 
v EUR  

(s DPH) 

Tovar podľa opisu 
predmetu zákazky 

Čuchové testy“ 
 

podľa 
rozpisu 

množstva 
tovaru  

    

 
Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach 
ponuky.  
 
____________________________ 
meno, priezvisko,  titul,  funkcia,  
podpis osoby  (osôb) oprávnenej konať za uchádzača a pečiatka 
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Príloha k výzve č. 9 
Zoznam dôverných informácií 

 
 

ZOZNAM DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 
„Čuchové testy“ 

 
Uchádzač:     .......................................................  
Obchodné meno / Názov:    .......................................................  
Sídlo / Miesto podnikania:    .......................................................  
IČO:         ....................................................... 
 
 
Dolu podpísaný zástupca uchádzača ....................................... týmto čestne prehlasujem, že 
cenová ponuka uchádzača predložená v súťaži na predmet zákazky „Čuchové testy“, ktorá 
bola vyhlásená verejným obstarávateľom Biomedicínske centrum SAV, prostredníctvom 
Výzvy na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117  zákona č. 
343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení 
 

☐ neobsahuje žiadne dôverné informácie, alebo  

☐ obsahuje dôverné informácie, ktoré sú v cenovej ponuke označené slovom „DÔVERNÉ“, 

alebo 

☐ obsahuje nasledovné dôverné informácie: 
 

P. č. Názov dokladu Strana ponuky 

1.   

2.   

3.   
 

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

.......................................................  
meno, priezvisko a podpis 
oprávneného zástupcu uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


