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Výzva na predkladanie ponúk 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon a Výzva“) 
 

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
Názov organizácie:                        Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 
Adresa organizácie: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
IČO:                               42337402 
Zastúpená: Ing. Zuzana Nouzovská, generálna riaditeľka 
Krajina:                         Slovenská republika 
Internetová adresa organizácie: http://www.nppc.sk 
 
Kontaktná osoba:  Mgr. Lucia Švecová 
Telefón:  +421 901 785 457 
E-mail:                             lucia.svecova@nppc.sk 
 
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode Výzvy 
na predkladanie ponúk (ďalej len ,,Výzva“). 
 
II. OPIS 
Názov zákazky: Poskytovanie odborných poradenských služieb pri príprave 

Výskumno-vývojového zámeru a Žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok pre výzvu č. OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-
06 

Druh zákazky:  Služby 
Hlavné miesto plnenia:  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 

Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
 
NUTS kód:  SK023 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
 
71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza 
 
Stručný opis zákazky: 
Poskytovanie odborných poradenských služieb pri príprave Výskumno-vývojového zámeru 

a Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvu č. OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06. 

 

Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií  

Investičná priorita: 1.2 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 
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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: 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných 

inštitúcií a podnikateľskej sféry. 

Poskytovateľ: Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program 
Výskum a inovácie, Sliačska 1, 831 02 Bratislava  (ďalej len „VA“ alebo „SO pre OP VaI“)  
Dátum vyhlásenia výzvy: 14. august 2018 

Dátum uzavretia výzvy: 14. december 2018  

 
Odborné poradenské služby zahŕňajú:  

 zber dát, údajov a informácií potrebných k vypracovaniu ŽoNFP a jej príloh;  

 kontrola úplnosti a obsahovej správnosti vstupných informácií;́  

 overenie podmienok poskytnutia príspevku;  

 overenie oprávnenosti žiadateľa a partnera na projekte; 

 posúdenie a overenie oprávnenosti aktivít realizácie projektu;  

 overenie splnenia podmienky, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s 

oprávnenými aktivitami OP VaI;  

 overenie splnenia podmienky, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s 

doménou inteligentnej špecializácie RIS3 SK „Zdravé potraviny a životné prostredie“, 

politiky RIS3 SK a Implementačného plánu RIS3 SK;  

 v prípade žiadateľa/partnera podliehajúceho Schéme štátnej pomoci, overenie 

podmienky týkajúcej sa štátnej pomoci, ktoré sa  aplikujú prostredníctvom: Schémy na 

podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) MŠVVaŠ v znení dodatku č.1; 

 overenie splnenia podmienky neukončenia fyzickej realizácie hlavných aktivít projektu 

pred predložením ŽoNFP; 

 overenie splnenia podmienky vo vzťahu k dĺžke realizácie projektu;  

 posúdenie oprávnenosti výdavkov realizácie projektu;  

 posúdenie oprávnenosti miesta realizácie projektu;  

 posúdenie splnenia podmienok vyplývajúcich z osobitných predpisov;  

 posúdenie ďalších podmienok poskytnutia príspevku;  

 koordináciu žiadateľa a partnerov pri: 

a) príprave a definovaní aktivít projektu a ich definovaní ich obsahu v súlade 

s OPVaI, doménou inteligentnej špecializácie RIS3 SK „Zdravé potraviny a 

životné prostredie“, politiky RIS3 SK a Implementačného plánu RIS3 SK;  

b) príprave rozpočtu projektu v súlade so slovenským právnym poriadkom a 

právnym poriadkom EÚ, Zoznamom oprávnených a neoprávnených výdavkov, 

ako aj stanovených limitov (ktoré tvoria samostatnú prílohu č. 4 výzvy č. OPVAI-

VA/DP/2018/1.2.1-06; 

c) pri príprave časového harmonogramu realizácie aktivít projektu;  
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d) pri príprave a sumarizácii výziev na určenie predbežnej hodnoty zákazky (PHZ) 

pre účely rozpočtu projektu; 

 prípravu a kompletizáciu Výskumného-vývojového zámeru podľa podmienok 

uvedených vo výzve č. OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06; 

 zabezpečenie prekladateľských služieb na účely predloženia Výskumného-vývojového 

zámeru/Výskumnej stratégie projektu dlhodobého strategického výskumu pre 

posúdenie zahraničnými (do 50 strán textu); 

 zapracovanie stanoviska z hodnotiacej správy vypracovanej zahraničným expertom do 

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok; 

 prípravu a kompletizáciu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok spolu s prílohami 

podľa podmienok uvedených vo výzve č. OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06; 

 prácu s ITMS 2014+, spracovanie a odoslanie ŽoNFP v systéme;  

 predloženie tlačenej formy ŽoNFP (3 rovnopisy a zabezpečenie elektronickej verzie 

žiadosti o poskytnutie NFP a potrebných príloh na elektronickom nosiči); 

 poradenstvo pri nastavení a definovaní publicity;  

 poradenstvo pri nastavení monitorovania a evalvácie, najmä vhodný výber 

a nastavenie merateľných ukazovateľov projektu; 

 komunikáciu s Výskumnou agentúrou v rozsahu podľa zadania Klienta; 

 ďalšie činnosti, ktoré sa zo svojej povahy priamo dotýkajú Projektu a sú previazané 

s činnosťami uvedenými v tomto bode.  

 
III. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY 
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 
IV. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov, príp. iných prostriedkov 
získaných z fondov alebo dotácií. 
 
V. ZMLUVA/OBJEDNÁVKA 
Výsledkom zadávania tejto zákazky bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uzatvorenie 
Zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom, na predmet zákazky 
definovaný v bode II. tejto Výzvy, uzavretej podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov a zákona o verejnom obstarávaní. 
 
VI. MIESTO, TERMÍN A PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY/OBJEDNÁVKY 
a) Miesto: Sídlo verejného obstarávateľa 
b) Termín plnenia: najneskôr v termíne uzávierky výzvy uvedenom vo Výzve č. OPVAI-

VA/DP/2018/1.2.1-06 
 

VII. OBHLIADKA 
Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky sa neuplatňuje. 
 
VIII. VARIANTNÉ RIEŠENIE 
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 
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IX. MÍĽNIKY PLNENIA => SPÔSOB UVEDENIA CENY: 
Míľniky: 

1. Vypracovanie a odovzdanie Výskumného-vývojového zámeru/Výskumnej stratégie 
projektu dlhodobého strategického výskumu podľa podmienok výzvy; 

2. Vypracovanie a odovzdanie Žiadosti o NFP podľa podmienok výzvy. 
Spôsob uvedenia Ceny:  
a) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú cenu 

uvedie v zložení: 

 navrhovaná cena v EUR bez DPH, 

 výška DPH, 

 navrhovaná cena v EUR vrátane DPH; 
b) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu v EUR celkom so všetkými 

nákladmi na plnenie predmetu zákazky. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní 
v ponuke; 

c) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto Výzvy ako 
cenu celkovú a nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s plnením celého 
predmetu zákazky. 
 

X. PREDLOŽENIE PONUKY/LEHOTA A MIESTO 
Uchádzač predloží ponuku, v súlade s bodom XI. tejto Výzvy: 
a) elektronicky na emailovú adresu lucia.svecova@nppc.sk, alebo  
b) prostredníctvom pošty či iného doručovateľa na adresu sídla verejného obstarávateľa, 

alebo  
c) osobne na adresu sídla verejného obstarávateľa, 
a to do 15.10.2018 do 09:00 hod. 
 
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Lucia Švecová 
 
Ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v slovenskom 
jazyku alebo českom jazyku. V prípade predloženia dokladov a dokumentov v inom jazyku, ako 
jazyku slovenskom a českom, je potrebné ich predložiť preložené do úradného jazyka. 
 
XI. OBSAH PONUKY/PODMIENKY ÚČASTI 

a) Doklad o oprávnení podnikať v oblasti predmetu zákazky – Výpis z OR/Živnostenský 
List/Zápis v zozname hospodárskych subjektov alebo ekvivalent – kópia, príp. odkaz na 
miesto zverejnenia príslušného dokladu; 

b) Vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú Prílohu č. 1 Výzvy Návrh na plnenie súťažných 
kritérií; 

c) Vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú Prílohu č. 2 Výzvy Návrh zmluvy; 
d) Verejný obstarávateľ zároveň požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke preukázal, že 

disponuje odborným personálom so skúsenosťami z projektovej činnosti v oblasti 
predmetu zákazky, a to nasledovnými odborníkmi: 
1) Projektový manažér - uchádzač preukazuje 1 osobou, ktorá bude zodpovedná za 
riadenie projektovej činnosti so znalosťami procesov a postupov pri príprave a realizácii 
jednotlivých projektov, a ktorá musí splniť/mať:  
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 minimálne 5 rokov praxe ako projektový manažér pri realizácii projektov rovnakého 
alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky - preukáže prostredníctvom 
podpísaného životopisu, z ktorého bude požadovaná prax jasne identifikovateľná 
(napr. projekty, rola na projektoch a pod.); 

 skúsenosti s riadením tímov pri minimálne 3 projektoch v pozícii projektového 
manažéra - preukáže prostredníctvom podpísaného životopisu, z ktorého budú 
požadované skúsenosti jasne identifikovateľné (napr. projekty, rola na projektoch 
a pod.); 

 
Splnenie podmienok účasti podľa písm. a) a d) možno preukázať predložením podpísaného a 
opečiatkovaného čestného vyhlásenia o splnení týchto podmienok účasti a následne verejný 
obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie dokladov preukazujúcich ich 
splnenie, ak tie nebudú už súčasťou predloženej ponuky, a to v čase a spôsobom určeným 
verejným obstarávateľom. 

 
XII. OTVÁRANIE PONÚK/POSTUP PRI OTVÁRANÍ PONÚK:  
Ponuky sa budú otvárať v mieste sídla verejného obstarávateľa, dňa 15.10.2018  o 10:00 hod. 
Otváranie bude neverejné. Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa 
požiadaviek definovaných v bode XI. tejto Výzvy, kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidiel 
uplatnenia kritéria v zmysle bodu XIV. tejto Výzvy. V prípade nejasností ohľadom splnenia 
požiadaviek Výzvy bude uchádzač požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 
dokladov. 
 
XIII. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:  
Ponuky sú viazané do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, do 31.12.2018. 
 
XIV. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK/PRAVIDLÁ UPLATNENIA KRITÉRIA 
Najnižšia cena v EUR s DPH/ v prípade neplatcu DPH najnižšia cena v EUR celkom. 
 
Pravidlá na uplatnenie kritéria/kritérií:  
Za úspešnú ponuku bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet 
zákazky v EUR vrátane DPH/celkom. 
 
Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému 
verejný obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný 
vzťah/ktorému verejný obstarávateľ zašle objednávku.  
 
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia 
ponúk s informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje 
ponuky, v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu 
vznikli s prípravou a doručením ponuky. 
 
XV. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 
Verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky v súlade s § 6 zákona o verejnom  
obstarávaní, ako priemer cien predložených cenových ponúk bez DPH, vo výške 23.866,66 € 
bez DPH. 
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XVI. ZRUŠENIE ZÁKAZKY 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo 
neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade zmeny okolností, za ktorých sa 
vyhlásilo verejné obstarávanie a v prípade, ak cena úspešného uchádzača prevýši 
predpokladanú hodnotu zákazky. 
 
XVII. DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY A MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY, URČENEJ PRE STYK SO ZÁUJEMCAMI 

A UCHÁDZAČMI 
 
Dátum vyhotovenia: 05.10.2018 
Vypracoval: Mgr. Lucia Švecová 
 
XVIII. PRÍLOHY VÝZVY 
1. Príloha č. 1: Návrh na plnenie súťažných kritérií 
2. Príloha č. 2: Návrh zmluvy 

 
 



 

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum  |  Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky  
IČO: 42337402 | tel.: +421 37 6546 122  |  www.nppc.sk  |  nppc@nppc.sk 

 Príloha č. 1:  
 

Návrh na plnenie súťažných kritérií 
 
Predmet zákazky: 
Poskytovanie odborných poradenských služieb pri príprave Výskumno-vývojového zámeru 
a Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvu č. OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06 
 
Verejný obstarávateľ: 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
 

 
Predmet plnenia Počet Cena bez DPH   DPH Cena Spolu s DPH 

Vypracovanie 

a odovzdanie 

Výskumno-

vývojového zámeru  

1   EUR 

Vypracovanie 

a odovzdanie 

Žiadosti o NFP 

1   EUR 

Celková cena spolu za celý predmet 

zákazky: 
  EUR 

 
 
Ponuku predkladá: ................................................................................................ 
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Príloha č. 2:  
 

ZMLUVA 
na vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a Výskumno-vývojového 

zámeru uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v platnom znení medzi 

 
 
Objednávateľ: 
Obchodné meno: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 
Zastúpený:   Ing. Zuzana Nouzovská 
Adresa:   Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
IČO:   42337402 
DIČ:    2023975107 
IČ DPH:  SK2023975107 
   
(ďalej ako „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:  
Obchodné meno: 
Zastúpený:   
Sídlo:      
IČO:     
DIČ:    
IČ DPH: 
IBAN:   

Zapísaný: 
e-mail:     
 
(ďalej ako „Zhotoviteľ“) 
 

Objednávateľ a Zhotoviteľ (spoločne tiež ako „Zmluvné strany“, individuálne tiež ako „Zmluvná 
strana“) sa nižšie uvedeného dňa dohodli na uzavretí tejto zmluvy na vypracovanie Žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok a Výskumno-vývojového zámeru (ďalej len „Zmluva“) 

 
PREAMBULA 

 
Objednávateľ má záujem o vypracovanie Výskumno-vývojového zámeru a získanie 
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Výskum 
a Inovácie pre výzvu s kódom OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06. 

 
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa, ktorú predložil ako úspešný  
uchádzač v procese verejného obstarávania zadávania zákazky s nízkou hodnotou, vyhlásenej 
dňa 05.10.2018 v súlade s § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
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doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“). 
 

Článok I 
Predmet Zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie odborných poradenských služieb a následné: 

a) vypracovanie Výskumno-vývojového zámeru na podporu dlhodobého strategického 
výskumu - Zdravé potraviny a životné prostredie - Kód výzvy: OPVAI-
VA/DP/2018/1.2.1-06; 

b) vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého 
strategického výskumu - Zdravé potraviny a životné prostredie - Kód výzvy: OPVAI-
VA/DP/2018/1.2.1-06; 

2. Odborné poradenské služby zahŕňajú:  
 zber dát, údajov a informácií potrebných k vypracovaniu ŽoNFP a jej príloh;  
 kontrola úplnosti a obsahovej správnosti vstupných informácií;́  
 overenie podmienok poskytnutia príspevku;  
 overenie oprávnenosti žiadateľa a partnera na projekte; 
 posúdenie a overenie oprávnenosti aktivít realizácie projektu;  
 overenie splnenia podmienky, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s 

oprávnenými aktivitami OP VaI;  
 overenie splnenia podmienky, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s 

doménou inteligentnej špecializácie RIS3 SK „Zdravé potraviny a životné prostredie“, 
politiky RIS3 SK a Implementačného plánu RIS3 SK;  

 v prípade žiadateľa/partnera podliehajúceho Schéme štátnej pomoci, overenie 
podmienky týkajúcej sa štátnej pomoci, ktoré sa  aplikujú prostredníctvom: Schémy na 
podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) MŠVVaŠ v znení dodatku č.1; 

 overenie splnenia podmienky neukončenia fyzickej realizácie hlavných aktivít projektu 
pred predložením ŽoNFP; 

 overenie splnenia podmienky vo vzťahu k dĺžke realizácie projektu;  
 posúdenie oprávnenosti výdavkov realizácie projektu;  
 posúdenie oprávnenosti miesta realizácie projektu;  
 posúdenie splnenia podmienok vyplývajúcich z osobitných predpisov;  
 posúdenie ďalších podmienok poskytnutia príspevku;  
 koordináciu žiadateľa a partnerov pri: 

a) príprave a definovaní aktivít projektu a ich definovaní ich obsahu v súlade s OPVaI, 
doménou inteligentnej špecializácie RIS3 SK „Zdravé potraviny a životné 
prostredie“, politiky RIS3 SK a Implementačného plánu RIS3 SK;  

b) príprave rozpočtu projektu v súlade so slovenským právnym poriadkom a právnym 
poriadkom EÚ, Zoznamom oprávnených a neoprávnených výdavkov, ako aj 
stanovených limitov (ktoré tvoria samostatnú prílohu č. 4 výzvy č. OPVAI-
VA/DP/2018/1.2.1-06; 

c) pri príprave časového harmonogramu realizácie aktivít projektu;  
d) pri príprave a sumarizácii výziev na určenie predbežnej hodnoty zákazky (PHZ) pre 

účely rozpočtu projektu; 
 prípravu a kompletizáciu Výskumného-vývojového zámeru podľa podmienok 

uvedených vo výzve č. OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06; 
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 zabezpečenie prekladateľských služieb na účely predloženia Výskumného-vývojového 
zámeru/Výskumnej stratégie projektu dlhodobého strategického výskumu pre 
posúdenie zahraničnými (do 50 strán textu); 

 zapracovanie stanoviska z hodnotiacej správy vypracovanej zahraničným expertom do 
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok; 

 prípravu a kompletizáciu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok spolu s prílohami 
podľa podmienok uvedených vo výzve č. OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06; 

 prácu s ITMS 2014+, spracovanie a odoslanie ŽoNFP v systéme;  
 predloženie tlačenej formy ŽoNFP (3 rovnopisy a zabezpečenie elektronickej verzie 

žiadosti o poskytnutie NFP a potrebných príloh na elektronickom nosiči); 
 poradenstvo pri nastavení a definovaní publicity;  
 poradenstvo pri nastavení monitorovania a evalvácie, najmä vhodný výber 

a nastavenie merateľných ukazovateľov projektu; 
 komunikáciu s Výskumnou agentúrou v rozsahu podľa zadania Klienta; 
 ďalšie činnosti, ktoré sa zo svojej povahy priamo dotýkajú Projektu a sú previazané 

s činnosťami uvedenými v tomto bode.  
3. Predmetom tejto Zmluvy je aj záväzok Objednávateľa riadne a včas zaplatiť Zhotoviteľovi 

odmenu za podmienok dohodnutých v článku II. tejto Zmluvy. 
4. Predmet je možné upraviť a doplniť dodatkom k tejto Zmluve v písomnej forme so 

súhlasom obidvoch Zmluvných strán, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 
 

Článok II 
Dohoda o odmene a spôsobe platby 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že za plnenie predmetu zmluvy prináleží Zhotoviteľovi 

dohodnutá odmena: 
a) vo výške .................€ po odoslaní spracovanej Žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok; 
b) vo výške .................€ po odoslaní spracovaného Výskumno-vývojového zámeru. 

2. Objednávateľ odmenu uvedenú v predchádzajúcom odseku uhradí na základe faktúry 
vystavenej Zhotoviteľom. 

3. Odmena sa pre účely tejto Zmluvy považuje za uhradenú dňom jej pripísania na bankový 
účet Zhotoviteľa, uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. 

4. V dohodnutej odmene sú zahrnuté všetky výdavky, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne a účelne 
vynaložil pri plnení predmetu zmluvy. 
 

Článok III 
Termín plnenia, povinnosti a práva zhotoviteľa a objednávateľa 

 
1. Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Výskumno-vývojový zámer a Žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok v termíne a podľa podmienok uvedených vo výzve 
č. OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06, ako aj v zmysle programových manuálov, príručiek a 
metodických pokynov zverejnených Riadiacim orgánom k predmetnej výzve, ak to je 
relevantné. 

2. Zhotoviteľ odovzdá vypracovaný Výskumno-vývojový zámer a Žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok objednávateľovi v stanovenom čase v tlačenej forme a v elektronickej 
forme (CD/DVD) v počte kusov uvedenom vo Výzve, plus navyše 1ks v tlačenej forme a 1 
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ks v elektronickej forme pre účely archivácie u Objednávateľa. 
3. Objednávateľ sa zaväzuje oboznámiť Zhotoviteľa so všetkými svojimi potrebami a 

zámermi. Zároveň sa zaväzuje poskytnúť všetky podklady potrebné na vypracovanie 
Výskumného-vývojového zámeru a Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, a to v 
zhotoviteľom stanovenom primeranom čase a spôsobom, ktorý určí zhotoviteľ. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť všetky podmienky na to, aby zhotoviteľ mohol 
spracovať Výskumno-vývojový zámer a Žiadosť o nenávratný finančný príspevok podľa 
tejto zmluvy riadne a včas. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje po celú doby platnosti tejto zmluvy so zhotoviteľom 
spolupracovať a poskytovať všetku potrebnú súčinnosť. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s plnením predmetu tejto zmluvy bezodkladne po podpise 
zmluvy. 

Článok IV 
Obchodné tajomstvo 

 
1. Pokiaľ nebude písomne dohodnuté inak, považujú sa všetky informácie a materiály, ktoré 

budú na základe zmluvy dodané, pre zmluvné strany za dôverné, a to bez časového 
obmedzenia. Informácie nebudú voľne dostupné a použité inak ako na účely uvedené v 
predmete zmluvy alebo pre prípad posúdenia skutočnosti plnenia zmluvy. 

2. Obe zmluvné strany sa zaväzujú udržiavať v tajnosti všetky, najmä verbálne a písomné 
informácie o druhej zmluvnej strane, prípadne o klientoch druhej zmluvnej strany, o ich 
spôsobe práce, organizačnej štruktúre, o know-how a pod., zistené pri plnení predmetu 
podľa tejto zmluvy a nezverejňovať ich vo vzťahu k tretím osobám, s výnimkou 
subdodávateľov, avšak vždy len v rozsahu nevyhnutnom pre dohodnutú realizáciu 
plnenia. Zhotoviteľ je v tomto prípade povinný zaviazať subdodávateľov povinnosťou 
mlčanlivosti a zodpovedá za ich porušenie záväzkov podľa tohto článku, ako by išlo o jeho 
porušenie. 

3. Žiadna zo zmluvných strán nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistila, alebo s 
prihliadnutím na okolnosti mohla zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj 
prospech, ani v prospech tretích strán, počas trvania zmluvného vzťahu, ani po jeho 
ukončení, prípadne pri odstúpení od zmluvy. 

4. Ustanovenie článku V tejto zmluvy sa nevzťahuje na poskytnutie informácií, ktoré sú 
predmetom obchodného tajomstva podľa tejto zmluvy alebo § 18 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník, pokiaľ sú poskytnuté osobám vykonávajúcim právny, daňový 
alebo účtovný audit a tieto osoby majú povinnosť mlčanlivosti v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 
 

Článok V 
Zánik zmluvy 

 
1. Zmluva môže zaniknúť: 

a) dohodou zmluvných strán, 
b) odstúpením od zmluvy. 

2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutočňuje formou doporučeného listu. Za dátum doručenia 
odstúpenia sa považuje tretí pracovný deň od odoslania doporučeného oznámenia na 
adresu druhej zmluvnej strane, pričom odosielajúca zmluvná strana toto potvrdí 
preukázaním podacieho lístku. 
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Článok VI 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Obe zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu platnosti zmluvy spolupracovať pri realizácii 
jej predmetu plnenia. K tomuto účelu určili osoby zodpovedné za realizáciu a vybavovanie 
bežných záležitostí vyplývajúcich zo vzájomnej súčinnosti. Zmluvné strany sú oprávnené 
jednostranným písomným oznámením doručeným druhej zmluvnej strane určiť inú 
osobu zodpovednú za riešenie a vybavovanie bežných záležitostí podľa predchádzajúcej 
vety. 

2. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo dopĺňať iba obojstranným prejavom súhlasu 
zmluvných strán formou písomných dodatkov k zmluve v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní. Doplnky, dodatky a zmeny tejto zmluvy (vrátane príloh) sú platné len v 
písomnom prevedení s podpismi oboch zmluvných strán. 

3. Obe zmluvné strany sa vynasnažia všetky sporné otázky vznikajúce z tejto zmluvy, vrátane 
takých, ktoré sa týkajú jej platnosti, riešiť najskôr obojstrannou dohodou. V prípade, že 
napriek tomu jedna zmluvná strana nesplní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, platia 
príslušné ustanovenia zodpovedajúcich zákonov a vykonávacích predpisov. 

4. Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou alebo upravené len čiastočne sa 
budú riadiť výlučne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení 
a súvisiacimi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

5. Spory z právnych úkonov z realizácie rieši príslušný súd podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ 
a jeden Zhotoviteľ. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. Dodávateľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy 
v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. 

8. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že sú s jej obsahom oboznámené a že túto 
Zmluvu uzatvárajú na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok a že záväzky z nej vyplývajúce sa zaväzujú riadne a včas plniť. 
 

 
V Lužiankach, dňa .................           V ..................., dňa ................. 
 
 
Za Objednávateľa:           Za Zhotoviteľa: 
 
 
      
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ing. Zuzana Nouzovská 
Generálna riaditeľka 
 
 

 


