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Osoba podľa § 7 

 
IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany 
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TOVARY 

 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
 
PREDMET ZÁKAZKY: Obstaranie prístrojov a zariadení pre Transfer faktor. 
 

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) potvrdzuje: 
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                     za verejné obstarávanie  
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A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV 

Časť I. 

Všeobecné informácie 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
 
Názov organizácie:  IMUNA PHARM, a.s. 
Zastúpený: MVDr. Peter Schvalb -  člen predstavenstva, Mária Hadbavná – člen predstavenstva. 
IČO: 36473685 
Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany 
Slovenská republika 
Kontaktné miesto (miesta) 
IMUNA PHARM, a.s., Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany 
kontaktná osoba: Ing. Štefan Boda 
tel. č.: +421 556809304, fax: +421 556809338 
Mobil: +421 915987005 
e-mail: boda@imuna.sk 
Internetová adresa (adresy) 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.imuna.sk  
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.imuna.sk 

 
 

2. PREDMET ZÁKAZKY: 

2.1  Názov predmetu zákazky: Obstaranie prístrojov a zariadení pre Transfer faktor. 

2.2  Predpokladaná hodnota zákazky spolu : 117 313,00  Eur bez DPH. 

2.3 Nomenklatúra: Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet obstarávania  

38000000-5  

Doplňujúce predmety:  

Nerelevantné.  

  

2.4 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 - „Opis predmetu zákazky“. 

2.5 Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie. 
 
2.6 Variantné riešenie 

Záujemcom/uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj 
variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby 
nebolo predložené. 

3. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

3.1  Miesto dodania predmetu zákazky:  
       VÚC: Prešovský kraj, okres: Sabinov, mesto: Šarišské Michaľany. IMUNA PHARM, a.s., 

Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany. 

3.2  Termín dodania predmetu zákazky: 

 Obdobie, na ktoré sa zmluva uzatvára: na 12 mesiacov od platnosti a účinnosti zmluvy.  

4. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV, PODMIENKY FINANCOVANIA 

4.1 Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov Štátneho rozpočtu SR, zo zdrojov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a zo zdrojov osoby podľa § 7 formou bezhotovostného platobného styku na základe 
vystavenej faktúry.  

4.2 Osoba podľa § 7 neposkytuje zálohu ani preddavok na plnenie zmluvy. 

4.3 Platba bude realizovaná do 30 dní od doručenia faktúry osobe podľa § 7. 

http://www.imuna.sk/
http://www.imuna.sk/
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5. ĎALŠIE DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

 Nerelevantné.  

Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

6. DOROZUMIEVANIE MEDZI  OSOBOU PODĽA § 7  A UCHÁDZAČMI/ZÁUJEMCAMI 

6.1 Oznámenia, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „komunikácia“) medzi osobou podľa § 7 
a uchádzačmi/záujemcami sa uskutočňuje písomnou formou/spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie 
a úplnosť ich obsahu. Komunikácia sa môže zabezpečiť prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky (e-
mailom), alebo telefonicky alebo ich kombináciou.  

6.2 Pri čo najskoršej/najrýchlejšej komunikácií spôsobom, ktorou nemožno trvalo zachytiť obsah dokumentov, 
alebo komunikáciou elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa osobitného 
zákona (napr. telefonicky, e-mailom a/alebo nezaručeným e-podpisom), doručia sa tieto informácie 
/dokumenty aj v písomnej forme (napr. formou faxovej správy, potvrdením o prijatí a porozumení e-mailovej  
správy, poštou), najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa skoršieho odoslania tejto informácie. 

6.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jej 
obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa 
osobitného  zákona a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou 
zásielkou,  rozhodujúca je písomná forma, vedená v dokumentácii osoby podľa § 7.  

6.4 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi osobou podľa § 7 a uchádzačom, záujemcom, najmä 
písomností, s ktorých doručením zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt, sa použijú primerane 
ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom konaní. 

7. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

7.1 V prípade potreby objasniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo 
záujemcov/uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie podľa § 38 zákona o verejnom obstarávaní spôsobom, 
uvedeným v bode 6.1.  

7.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu/uchádzača o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená osobe 
podľa § 7 v písomnej forme v súlade s § 38 zákona o verejnom obstarávaní. 

7.3 Vysvetlenie požiadaviek uvedených v súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie osoba 
podľa § 7  oznámi všetkým záujemcom/uchádzačom spôsobom podľa bodu 6.1, najneskôr však šesť dní 
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada v lehote určenej 
osobou podľa § 7. 

7.4 Osoba podľa § 7 môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré oznámi súčasne všetkým 
záujemcom/uchádzačom spôsobom podľa bodu 6.1 najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk. Tieto informácie nesmú byť v rozpore so súťažnými podkladmi.  

Časť III. 

Príprava ponuky 

8. VYHOTOVENIE PONUKY 

8.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí 
byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným 
zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 

8.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály 
alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 

8.3 Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku. 

8.4 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač/záujemca bez 
finančného nároku voči osobe podľa § 7, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

8.5 Ponuka musí byť rozdelená na dve osobitne oddelené a uzavreté časti. Časť označenú slovom "Kritériá", 
obsahujúcu návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk a časť označenú slovom "Ostatné", ktorá bude 
obsahovať všetky ostatné dokumenty ponuky, vyžadované podľa súťažných podkladov a iných dokumentov. 

8.6 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 15.1 súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk sa 
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uchádzačom/záujemcom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej súťaže. 

9. JAZYK PONUKY 

9.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (v slovenskom) 
jazyku alebo v českom jazyku. 

10. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

10.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení  
neskorších predpisov. 

10.2 Uchádzačom/záujemcom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Euro. 

10.3 Ak je uchádzač/záujemca platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie: 

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

 výška DPH, 

 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  

10.4 Ak uchádzač/záujemca nie je platiteľom DPH, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní označením 
„Nie som platiteľom DPH“. 

10.5. Je výhradnou povinnosťou uchádzača/záujemca, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady, všetky jej 
časti poskytnuté osobou podľa § 7, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky 
alebo poskytnutie služieb. V prípade, že uchádzač/záujemca bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny 
nárok uchádzača/záujemcu na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených 
povinností. 

10.6 V prípade, ak dôjde k zúženiu rozsahu dodávaných tovarov oproti stavu, z ktorého vychádzajú tieto súťažné 
podklady, uchádzač/záujemca je povinný rešpektovať zodpovedajúce zníženie celkovej ceny zákazky. Pri 
znížení ceny sa bude vychádzať z cenovej kalkulácie za poskytnutie  jednotlivých tovarov, ktoré 
uchádzač/záujemca predloží ako súčasť ponuky. V prípade zmeny množstva dodávaných tovarov nie je 
možné prekročiť celkovú zmluvnú cenu.  
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11. ZÁBEZPEKA 

11. 1 Osoba podľa § 7 vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. 

11.2 Zábezpeka je stanovená  nasledovne: 5 800,00 EUR (slovom: päťtisícosemsto EUR) 
 
11.3 Spôsoby zloženia zábezpeky: 

11.3.1 zložením finančných prostriedkov na bankový účet osoby podľa § 7, alebo 

11.3.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača. 

11.4 Podmienky zloženia zábezpeky: 

11.4.1 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 

11.4.1.1 Finančné prostriedky musia byť zložené v uvedenej čiastke na bankový účet osoby podľa § 7 
vedený v  

Banke: VUB a.s., pobočka Bratislava,  Mlynské nivy 1,  829 90 Bratislava 25 

č. účtu: SK 4102000000002915310153 

BIC/SWIFT: SUBASKBX  

variabilný symbol: 11313 

špecifický symbol: IČO uchádzača 

11.4.1.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet osoby podľa § 7 najneskôr do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk.  

11.4.1.3 Doba platnosti zábezpeky vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet osoby podľa § 7 
musí byť počas celej lehoty viazanosti ponúk. 

11.4.1.4  Súčasťou ponuky uchádzača/záujemcu musí byť výpis z bankového účtu, ktorým 
uchádzač/záujemca preukáže, že v prospech účtu osoby podľa § 7 boli poukázané finančné prostriedky 
vo výške zodpovedajúcej výške zábezpeky. 

  

11.4.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača/záujemcu 

11.4.2.1 Banková záruka za uchádzača/záujemcu môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej 
republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej len 
„banka“).  

11.4.2.2 Originál záručnej listiny musí byť súčasťou ponuky uchádzača/uchádzača. V záručnej listine 
musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí osobu podľa § 7 
do výšky finančných prostriedkov, ktoré osoba podľa § 7 požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky 
uchádzača/uchádzača, v prípade, ak uchádzač/záujemca odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti 
ponúk a osoba podľa § 7 písomne banke oznámi svoje nároky z bankovej záruky v lehote platnosti 
bankovej záruky. 

11.4.2.3 Doba platnosti a účinnosti bankovej záruky musí byť najmenej počas celej lehoty viazanosti 
ponúk. 

11.5  Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zloženej zábezpeky  

11.5.1 Ak bola zábezpeka zložená na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, osoba podĹa § 7 
vráti zábezpeku uchádzačom/záujemcom aj s úrokmi, ak mu ich táto banka alebo pobočka zahraničnej 
banky poskytuje. Osoba podľa §7 uvoľní zábezpeku uchádzačom najneskôr do siedmich dní od uzavretia 
zmluvy. 

11.5.2 Osoba podľa § 7 uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi/záujemcovi 
zábezpeku do siedmich dní, ak 

11.5.2.1 uchádzač/záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a osoba podľa § 7 ho 
vylúčil z verejného obstarávania a uchádzač/záujemca nepodal námietku proti postupu osoby podľa § 7 
v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, 
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11.5.2.2 vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač/záujemca nepodal námietku proti 
postupu osoby podľa § 7 v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 

11.5.3 Ak osoba podľa § 7 zruší použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne vráti zábezpeku 
uchádzačovi/záujemcovi. 

11.6 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk je uchádzač/záujemca povinný zabezpečiť predĺženie lehoty 
platnosti zábezpeky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk uchádzačov/záujemcov a doklad 
o tom bezodkladne doručiť osobe podľa § 7. 

11.7 Zábezpeka prepadne v prospech osoby podľa § 7, ak uchádzač/záujemca odstúpi od svojej ponuky v lehote 
viazanosti ponúk, ak v prípadoch podľa § 32 ods. 8 nepredloží doklady do 5 pracovných dní a spôsobom 
určeným osobou podľa § 7 alebo predloží doklady, ktoré sú v rozpore s údajmi, uvedenými v čestnom 
vyhlásení alebo ak neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9. 

12. OBSAH PONUKY 

12.1 Ponuka predložená uchádzačom/záujemcom musí obsahovať: 

12.2 Časť ponuky označená ako „Kritériá“:  

 návrh plnenia kritérií na hodnotenie ponúk, vyplnený v zmysle časti A.3 NÁVRH NA PLNENIE 
KRITÉRIÍ PRE VYHODNOTENIE PONÚK. 

 ocenený podrobný rozpočet, 

 zmluva o prenájme doplnená s cenami. 

 

12.3 Časť ponuky označená ako „Ostatné“: 

- titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku  na časť predmetu 
zákazky podľa týchto súťažných podkladov; 

- obsah ponuky (index – položkový zoznam dokladov ponuky) s odkazom na očíslované strany; 

- identifikačné údaje uchádzača/skupiny dodávateľov v štruktúre obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, 
IČ DPH, číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, telefónne číslo, faxové číslo, e-
mail, meno a funkciu kontaktnej osoby, meno a podpis osoby/osôb oprávnenej podpísať 
predkladaný návrh, 

- opis navrhovaného spôsobu splnenia predmetu zákazky, tj. špecifikáciu tovarov, ktoré 
uchádzač/záujemca navrhuje dodať ako predmet zákazky, 

- doklad o zložení zábezpeky, 

- zmluva o  prenájme bez uvedenia cien, 

- v prípade, ak návrh podáva skupina dodávateľov, čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, 
podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za 
každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky pred uzavretím zmluvy 
predložia osobe podľa § 7 zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne 
a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky, podľa 
Prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov, 

- v prípade, ak návrh podáva skupina dodávateľov, vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, 
ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov a konať v mene všetkých ostatných členov 
skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci 
za každého člena skupiny, podľa Prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov, 

- čestné vyhlásenie uchádzača/uchádzača, že bez výhrad súhlasí so zmluvou na predmet zákazky tak, 
ako je uvedená v časti B.2 a v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom/záujemcom, predloží na 
vyzvanie v stanovenej lehote  osobe podľa § 7 podpísanú zmluvu a poskytne osobe podľa § 7 riadnu 
súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy podľa § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. 
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Časť IV. 

Predkladanie ponúk 

13. PREDLOŽENIE PONUKY 

13.1 Každý uchádzač/záujemca môže v súťaži predložiť iba jednu ponuku na predmetnú časť predmetu zákazky. 
Uchádzač/záujemca nemôže byť v tom istom postupe  zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, 
ktorá predkladá ponuku. Osoba podľa§ 7  vylúči  uchádzača/záujemcu, ktorý je súčasne členom skupiny 
dodávateľov. 

13.2 Uchádzač/záujemca predloží ponuku v písomnej forme (jeden originál a jedna kópia). 

13.3 Osoba podľa § 7 požaduje predloženie ponuky aj v elektronickej podobe (na needitovateľnom  CD/DVD 
nosiči) z dôvodu predkladania ponuky Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7  písm. b) zákona 
o verejnom obstarávaní. 

Časť ponuky, obsahujúca elektronickú verziu návrhu na plnenie kritérií, bude predložená v osobitnom 
uzavretom obale, označenom „Kritéria“, časť ponuky, obsahujúca ostatné elektronickú verziu ostatných 
dokumentov bude predložená v osobitnom uzavretom obale, označenom slovom "Ostatné". 

Uchádzač/záujemca berie na vedomie, že kópia jednotlivých častí ponúk predložená v elektronickej 
podobe na CD/DVD nosiči bude osobou podľa § 7 bezodkladne po uzavretí zmluvy s úspešným 
uchádzačom/záujemcom alebo zrušení postupu zadávania zákazky (ak to prichádza do úvahy) odoslaná na 
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 7 písm. b) Zákona. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD 
nosiči bude obsahovať informácie, ktoré uchádzač/záujemca považuje za dôverné alebo obchodné 
tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača/záujemca tieto údaje anonymizovať v súlade s právnymi 
predpismi. V prípade, že kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje, 
uchádzač/záujemca je  povinný postupovať v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších  predpisov (predložiť súhlas dotknutých osôb, anonymizovať osobné údaje 
...atď.). 

13.4 V prípade, ak ponuku do súťaže predloží skupina dodávateľov, a ak jej ponuku osoba podľa § 7  príjme, 
osoba podľa § 7 vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, aby skupina dodávateľov pred 
 podpisom zmluvy uzatvorila a predložila osobe podľa § 7 zmluvu, ktorá bude zaväzovať  zmluvné strany, 
aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri  realizácii predmetu 
zákazky. 

13.5 Uchádzač/záujemca predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 12, ktorá bude obsahovať dve osobitné 
 uzavreté časti podľa bodov 12.2, 12.3, osobne alebo ju zašle poštovou zásielkou na adresu osoby podľa § 7 
uvedenú v bode 15.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 15.2.  

13.6 V prípade, ak uchádzač/záujemca predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky alebo kuriérom, je 
rozhodujúci termín doručenia ponuky na adresu osoby podľa § 7. 

13.7 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom/záujemcom, osoba podľa § 7 vydá uchádzačovi/ucházdačovi 
potvrdenie o jej  prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. Osobne možno doručiť 
ponuku na  adresu osoby podľa § 7 uvedenú v bode 15.1 na základe telefonickej dohody v lehote na 
predkladanie ponúk uvedenú v bode 15.2. 

14. PLATNOSŤ PONUKY 

14.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.12.2014. 

14.2 V prípade uplatnenia revíznych postupov alebo ak bude začatá kontrola postupu osoby podľa § 7  pred 
uzavretím zmluvy podľa Zákona o verejnom obstarávaní a Úrad pre verejné obstarávanie vydá 
 rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie osoby podľa § 7, oznámi sa 
 záujemcom/uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

14.3 Uchádzači/záujemci sú svojou ponukou viazaní do uplynutia osoby podľa § 7 oznámenej, primerane 
 predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

15. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

15.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu: 
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IMUNA PHARM, a.s. 

      Jarková 269/17 

      082 22 Šarišské Michaľany 

 

15.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 28.02.2014 do 14:00 hod. 

15.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 15.2 sa vráti 
uchádzačovi/záujemcovi neotvorená. 

16. OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 

16.1 Uchádzač/záujemca vloží jednotlivé časti ponuky podľa bodu 12 Obsah ponuky do samostatných 
nepriehľadných  obálok, ktoré musia byť uzatvorené, a označené nasledovnými údajmi: 

16.2 časť ponuky „Kritéria“ musí byť označená s heslom súťaže „Kritéria – Obstaranie prístrojov a zariadení 
pre Transfer faktor - NEOTVÁRAŤ“. 

16.3 časť ponuky „Ostatné“ musí byť označená s heslom súťaže „Ostatné – Obstaranie prístrojov a zariadení 
pre Transfer faktor - NEOTVÁRAŤ“. 

16.4 Uchádzač/záujemca vloží obidve uzavreté a označené časti ponuky do samostatnej nepriehľadnej obálky, 
ktorá musí byť uzatvorená, zabezpečená proti neoprávnenému otvoreniu a označená nasledovnými údajmi: 

 adresa predkladania ponúk uvedená v bode 15.1, 

 obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača,  

 označenie: „UŽŠIA SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“, 

 označenie heslom súťaže: „Obstaranie prístrojov a zariadení pre Transfer faktor“. 

 

17. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 

17.1 Uchádzač/záujemca môže predloženú ponuku dodatočne meniť, alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie 
ponúk podľa bodu 15.2.  

17.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej ponuky na základe písomnej 
 žiadosti uchádzača/záujemcu, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne 
uchádzačom/záujemcom  alebo splnomocnenou osobou uchádzača/záujemca na adresu uvedenú v bode 
15.1 a doručením novej ponuky na  adresu osoby podľa § 7 miesta podľa bodu 15.1 v lehote na predkladanie 
ponúk podľa bodu 15.2. 

17.3 Odvolanie ponuky v lehote viazanosti ponúk bude mať za následok prepadnutie zábezpeky v prospech 
 osoby podľa § 7, ak sa zábezpeka k ponuke vyžadovala. 

Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

18. OTVÁRANIE PONÚK 

18.1 Otváranie časti ponúk „Ostatné“ sa uskutoční dňa  07.03.2014 o 17:00 hod.  

18.2 Otváranie časti ponúk „Ostatné“ je neverejné a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 41 zákona 
 o verejnom obstarávaní. 

18.3 Otváranie časti ponúk „Kritériá“ sa uskutoční v termíne podľa § 41 ods. 2  a § 41 ods. 3 zákona o verejnom 
 obstarávaní. 

18.4 Miesto otvárania ponúk:  
 

IMUNA PHARM, a.s. 

      Jarková 269/17 

      082 22 Šarišské Michaľany. 
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18.5 Otváranie časti  ponúk „Kritéria“  je v súlade s §43 ods 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné. 
 

19. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI 

19.1 V prípade podľa § 32 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. ak uchádzač/záujemca preukazuje 
splnenie  podmienok účasti čestným vyhlásením, je osoba podľa § 7 povinná po vyhodnotení ponúk 
vyhodnotiť  splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom/záujemcom alebo uchádzačmi/záujemcami 
podľa § 33 zákona o verejnom  obstarávaní; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača/záujemcu alebo 
uchádzačov/záujemcov, vyhodnotí následne splnenie  podmienok účasti ďalšieho uchádzača/záujemcu 
alebo uchádzačov/záujemcov v poradí. 

20. PRESKÚMANIE PONÚK 

20.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú požiadavkám a 
 podmienkam uvedené v týchto súťažných  podkladoch. 

20.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v 
 rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch. 

21. VYSVETĽOVANIE PONÚK 

21.1 Komisia na vyhodnotenie ponúk môže požiadať uchádzačov/záujemcov o písomné vysvetlenie ponúk. 
Vysvetlením  ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie 
zrejmých chýb v písaní  a počítaní.  

21.2 Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka, osoba podľa § 7 musí písomne požiadať 
 uchádzača/záujemcu o podrobnosti podľa § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa tej časti 
ponuky,  ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač/uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do 
piatich  pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ osoba podľa § 7 neurčil dlhšiu lehotu. 

22. VYHODNOTENIE PONÚK 

22.1 Komisia zriadená osobou podľa § 7 vyhodnotí ponuky uchádzačov/záujemcov  na základe pravidiel ich 
uplatnenia  určených v týchto súťažných podkladoch. 

22.2 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena. 

23. ELEKTRONICKÁ AUKCIA 
 

 Osoba pola § 7 použije elektronickú aukciu podľa § 43 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie nových cien 
upravených smerom nadol. Nové poradie uchádzačov sa v elektronickej aukcii zostaví automatizovaným 
vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. V súlade so zákonom, 
elektronická aukcia sa nezačne skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v elektronickej 
aukcii.  

 Predmetom elektronickej aukcie je určené kritérium pre vyhodnotenie ponúk, a to najnižšia cena za celý 
predmet zákazky. Uchádzači budú v elektronickej aukcii zadávať ceny bez DPH.  

 Uchádzači budú môcť v elektronickej aukcii upravovať ceny smerom nadol podľa pravidiel aukcie 
v stanovenej položke – cena celkom za celý predmet zákazky.  

 Zoznam položiek v elektronickej aukcii vychádza z opisu predmetu zákazky, ktorý je uvedený v súťažných 
podkladoch a pre predkladanie nových hodnôt v elektronickej aukcii je nasledovný: 

1. Cena celkom za celý predmet zákazky 

 V priebehu konania elektronickej aukcie bude umožnené všetkým zúčastneným uchádzačom upravovať ceny 
v stanovených položkách smerom nadol v ľubovoľnom počte krokov. Obmedzenie zmeny jedného kroku je 
nastavené nasledovne: 

      Pol. č.1:  minimálny vyžadovaný rozdiel v jednom kroku je 100,00 EUR (slovom: jedensto EUR), maximálny 
povolený  rozdiel v jednom kroku je 500,00 EUR (slovom: päťsto EUR). 

 V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom oznamované dostatočné informácie, ktoré im umožnia 
zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Údaje o relatívnom umiestnení ponúk uchádzačov budú 
zobrazené od začiatku aukcie. Oznamované budú: aktuálna najnižšia celková cena za celý predmet zákazky 
(Najlepšia ponuka) a aktuálna celková cena za celý predmet zákazky uvedeného uchádzača (Vaša ponuka). 
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Oznamované budú aj údaje o začiatku a ukončení elektronickej aukcie a údaje o okamžitom čase, ktorý zostáva 
do skončenia e-aukcie podľa serverového času.  

 Elektronická aukcia bude mať jedno súťažné kolo v dĺžke 30 minút (slovom: šesťdesiat minút), pričom pre 
všetkých účastníkov aukcie je záväzný serverový čas. 

 Predlžovanie elektronickej aukcie bude nastavené údajom „Neaktivita v min.“, t.j.  časový limit, ktorý bude 
nastavený na 5 minút. Táto neaktivita sa začne odpočítavať 5 minút pred zadaným koncom aukcie. Údaj 
„Neaktivita v min.“ predstavuje lehotu od zaevidovania poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie. 

 Ak počas časového limitu „Neaktivita v min.“ dôjde u ktoréhokoľvek z uchádzačov  k zaevidovaniu nižšej 
ponuky od jeho poslednej ponuky, bude od času zaevidovania tejto skutočnosti aukcia predĺžená o 5 minút. 
Ak v priebehu lehoty predĺženia dôjde u ktoréhokoľvek z uchádzačov opäť k zaevidovaniu nižšej ponuky od 
jeho poslednej, opäť sa aukcia predĺži od času zaevidovania tejto skutočnosti o stanovený počet minút. Ak 
počas lehoty predĺženia nedôjde u žiadneho z uchádzačov k zaevidovaniu novej ponuky od jeho poslednej, 
aukcia bude automaticky ukončená.  

 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú do elektronickej aukcie pozvaní uchádzači, ktorých ponuky 
neboli vylúčené. 

 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk osoba podľa § 7 zadá do aukčného prostredia vstupné ceny 

uchádzačov, tak ako boli uvedené v ich úvodných ponukách.  

 Elekronická aukcia bude realizovaná cez portál elektronických aukcií www.aukciaas.sk prostredníctvom 
zmluvného administrátora. Kontaktná e-mailová adresa administrátora  je: vo@lacon.sk, telefón: 02/5464 
1601.   

 Uchádzači sa budú elektronickej aukcie zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia uviesť 
vo svojej ponuke ako e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii. Na túto e-
mailovú adresu im bude elektronickými prostriedkami poslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii. 

 Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené najmä informácie týkajúce sa individuálneho 
pripojenia uchádzača k používanému elektronickému zariadeniu. Súčasťou výzvy na účasť je priložený „pdf“ 
dokument, ktorý obsahuje prihlasovacie meno a heslo a odkaz na internetovú adresu elektronickej aukcie. 
Kliknutím na túto internetovú adresu sa otvorí prihlasovacie okno do elektronickej aukcie. Ak sa uchádzač 
prihlási do elektronickej aukcie pred jej začiatkom, zobrazí sa len obrazovka s odpočítavaním času, ktorý 
zostáva do začiatku elektronickej aukcie.  

 Súčasťou výzvy na účasť v elektronickej aukcii budú aj údaje o dátume a čase začatia elektronickej aukcie, 
o spôsobe skončenia elektronickej aukcie, t.j. o predlžovaní elektronickej aukcie, a tiež upozornenie na 
pravidlá elektronickej aukcie a na podmienky technického pripojenia. 

 Pokyny a pravidlá pre použitie aukcie, ktorými sa riadi priebeh elektronickej aukcie sú uložené na adrese: 
http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title Je potrebné, aby si zúčastnení uchádzači podrobne preštudovali 
pravidlá elektronickej aukcie, prípadne sa oboznámili s priebehom aukcie aj prostredníctvom inštruktážneho 
videa umiestneného na uvedenej adrese.  

 Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky a špecifikácia technického pripojenia sú 
uvedené v pokynoch a pravidlách pre použitie aukcie a tiež samostatne na adrese 
http://www.aukciaas.sk/ponuka.html#techpodm Zúčastneným uchádzačom odporúčame  skontrolovať pred 
začiatkom aukcie, či ich použité  technické zariadenia a pripojenia spĺňajú požadované technické podmienky: 

- počítač s operačným systémom Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, 

- rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600, 

- pripojenie na internet, 

- internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox  ver.3.x, Opera 10.x, 
Chrome 7.x a vyššie, 

- internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie  komunikácie so 
serverom, 

- povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies, 

- nainštalovaný Adobe Reader X. a vyššia verzia pre prácu s dokumentami. 

 V prípade nemožnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. dokázateľného plošného výpadku 
siete internet, alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si osoba podľa § 7 vyhradzuje právo po 
pôvodne plánovanej aukcii túto zopakovať pri rovnakom nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel. 
O dôvodoch takéhoto ukončenia aukcie bude okamžite administrátor informovať všetkých uchádzačov.    

 

mailto:vo@lacon.sk
http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title
http://www.aukciaas.sk/ponuka.html#techpodm


podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

 
11 

 

           Časť VI. 

Prijatie ponuky 

24. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

24.1 Všetkým uchádzačom/záujemcom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude podľa § 44 ods. 2 zákona 
o verejnom  obstarávaní bezodkladne zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky. 

24.2 Osoba podľa § 7 po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom/záujemcom, 
ktorých  ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia 
uchádzačov/záujemcov. Úspešnému  uchádzačovi/záujemcovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. 
Neúspešnému uchádzačovi/záujemcovi alebo uchádzačom/záujemcom oznámi, že  neuspel/i a dôvody 
neprijatia jeho/ich ponuky/ponúk. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného  uchádzača/záujemcu 
a informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť  podaná námietka 
podľa § 138 ods. 2písm. f) Zákona o verejnom obstarávaní. 

25. UZAVRETIE ZMLUVY 

25.1 Osoba podľa § 7 uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom/záujemcom v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá 
 zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným 
uchádzačom/záujemcom. 

25.2 Osoba podľa § 7 uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom/záujemcom najskôr šestnásty deň odo dňa 
odoslania  oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom/záujemcom, ktorých ponuky 
boli vyhodnocované,  ak nebola doručená žiadosť o nápravu alebo ak žiadosť o nápravu bola doručená 
po uplynutí lehoty  podľa § 136 ods. 3 alebo ak neboli podané námietky podľa § 138 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

25.3 V prípade, ak bola doručená žiadosť o nápravu alebo námietka, Osoba podľa § 7 pri uzatváraní  zmluvy 
postupuje podľa § 45 ods. 3 až 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

25.4 Osoba podľa § 7 vyzve písomne úspešného uchádzača/záujemcu na uzatvorenie zmluvy. Úspešný 
uchádzač/záujemca je povinný poskytnúť osobe podľa § 7 riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie kúpnej 
zmluvy s úspešným uchádzačom/záujemcom  tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa uplynutia 
 lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7. 

25.5 Ak úspešný uchádzač/záujemca odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa bodu 25.4., 
 osoba podľa § 7 ju môže uzatvoriť s uchádzačom/záujemcom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak 
 uchádzač/záujemca, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť  zmluvu alebo neposkytne 
 osobe podľa § 7 riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do  30 dní 
odo dňa, kedy bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný, osoba podľa § 7 môže  uzatvoriť zmluvu s úspešným 
uchádzačom/záujemcom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač/záujemca,  ktorý sa 
umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť osobe podľa § 7 riadnu súčinnosť,  potrebnú na uzavretie 
zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy bol k jej  uzavretiu písomne vyzvaný. 

25.6 Ponuky uchádzačov/záujemcov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov/záujemcov. 

25.7 Zmluva s úspešným uchádzačom/záujemcom bude podpísaná až po schválení procesu verejného 
obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. 

Časť VII. 

Ďalšie informácie 

26. POŽIADAVKY OSOBY PODĽA § 7 

26.1 Uchádzač/záujemca nemá právo uplatniť si u osoby podľa § 7 akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli 
 v súvislosti so zrušením použitého postupu zadávania zákazky. 

27. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

27.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania, vzájomného porovnania ponúk 
 a odporúčaní prijatia ponúk sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby 
 osoby podľa § 7 nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytovať alebo 
 zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom/záujemcom, ani žiadnym iným tretím 
osobám. 

27.2 Informácie, ktoré uchádzač/záujemca v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 
bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača/záujemcu, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so Zákonom 
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o verejnom  obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

28. ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 

28.1 Osoba podľa § 7 zruší použitý postup zadávania zákazky, ak: 

- nedostal ani jednu ponuku; 

- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným v týchto súťažných 
podkladoch a uchádzač/záujemca neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 
Zákona  o verejnom obstarávaní a nepodal námietky v lehote podľa § 138 ods. 5 Zákona 
o verejnom obstarávaní; 

- jej zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie. 

28.2 Osoba podľa § 7 si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili 
 okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.  

28.3 Osoba podľa § 7 bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov/záujemcov o zrušení použitého postupu 
 zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný 
 Predmet zákazky. 
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A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 
Jediným kritériom výberu najvhodnejšej ponuky je ponúknutá cena celkom v EUR (bez DPH) za kompletný 
predmet zákazky. 

 
Víťazom užšej súťaže sa stane uchádzač/záujemca, ktorý ponúkne najnižšiu cenu celkom v EUR (bez DPH).  
 
Poradie ďalších uchádzačov/záujemcov bude zostavené v zostupnom poradí (vyššia cena nižšie poradie). 
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A.3 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ PRE VYHODNOTENIE PONÚK 

Uchádzač/záujemca doplní  v časti ponuke označenej ako „Kritériá“ predloží návrh plnenia kritérií v súlade s nasledovným  vzorom: 
 
 

Návrh plnenia kritérií 
 
 

Predmet zákazky:   Obstaranie prístrojov a zariadení pre Transfer faktor. 
Osoba podľa § 7:                                  IMUNA PHARM, a.s. 
                                       Jarková 269/17 
                                       082 22 Šarišské Michaľany 
 
 
Uchádzač/záujemca (názov a adresa, IČO): __________________________________________ 
 
 
 
 
Dátum: 
 
 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu(ov) uchádzača/záujemcu: 
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Dátum predkladania ponuky  uchádzačom/záujemcom: 
 
 
 
 
 
 

......................................................... 
          odtlačok pečiatky uchádzača/záujemcu              
...........………………………………………...............… 
                                                                                                podpis štatutárneho zástupcu uchádzača/záujemca 
 
 
 
 
 

P.č.  
Názov položky v 

rozpočte 
Kód ITMS 
projektu 

Položka 
rozpočtu 

Merná 
jednotka 

Počet 

Cena v 
EUR  bez 
DPH za 

m.j. 

Cena 
spolu v 
EUR bez 

DPH 

1 
Ultrafiltračné 
zariadenie – 1 ks 

26220220157 2.B.4.1.1 mesiac 12     

2 
Chladená kyvetová 
centrifuga – 1ks 

26220220157 2.B.4.1.2 mesiac 12     

3 
Dezintegrátor – 1 
ks 

26220220157 2.C.4.1.1 mesiac 12     

4 

Scanner a software 
na analýzu molekúl 
v biologických 
vzorkách – 1 ks 

26220220157 2.C.4.1.2 mesiac 12     

 ∑ SPOLU 
  

 

 

 

 

 

Obstaranie prístrojov a zariadení pre Transfer faktor. 
 

Údaj 

 
1.    Cena celkom v EUR (bez DPH)  
 

 
....................... 
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Položka Názov minimálne technické parametre Jednotka Množstvo 

1 
Ultrafiltračné 
zariadenie 

Zariadenie na tangenciálnu prietokovú filtráciu slúži k získaniu 
nízkomolekulovej frakcie homogenátu leukocytov s relatívnou molekulovou 
hmotnosťou pod 10 kDa, ultrafiltrácia viskózneho krvného roztoku o objeme 
min. 10 litrov/hodina. 
Minimálna špecifikácia: 
 Zásobný tank o objeme 10 litrov 
 Celková filtračná plocha cca 0,5 m2 
 Držiak na filtračné kazety 
 Prietok min. 200 ml/min 
 Test integrity 
 IQ/OQ 

ks 1 

2 
Chladená kyvetová 
centrifúga 

Zariadenie slúži na centrifugáciu roztoku homogenátu leukocytov (krvný 
roztok), zabezpečí rýchle a efektívne oddelenie tekutej frakcie buniek od 
nerozpustných zložiek. 
Minimálna špecifikácia: 
 Požadovaná min. celková kapacita centrifugácie 12 litrov 
 Mikroprocesorové riadenie 
 Min. požadované otáčky 4500 /min. 
 Možnosť nastavenia rýchlosti a brzdenia 
 Možnosť uloženia min. 80 programov 
 Časovač na min. 16 hod. 
 Teplotný rozsah -20 až 40 °C 
 IQ/OQ 

Požadované príslušenstvo: 
 Šesťmiestny výkyvný rotor 
 Výbava pre centrifugáciu 6 x 2 litrových nádob vrátane fliaš. 
 Výbava pre centrifugáciu 15 a 50 ml kónických skúmaviek 

 

ks 1 

3 Dezintegrátor 

Ultrazvukový dezintegrátor (sonifikátor) slúži na sonifikáciu buniek, mäkkých 
tkanív, baktérií, vírusov a iných bunkových štruktúr. Kontinuálne a pulzné 
spracovanie vzorky v objeme 0,1 -250 ml pri frekvencii 40 kHz. Možnosť 
regulácie parametrov a digitálna kontrola amplitúdy. 
Minimálna špecifikácia: 
 Nastaviteľná amplitúda generátora kmitov od 10 do 100 % a pulzácia 

ultrazvuku s možnosťou voľby času pôsobenia generátora a času, počas 
ktorého je generátor v kľude 

 LCD displej pre súčasne zobrazenie nastavených parametrov 
 Výstup RS232 pre pripojenie s PC 
 Zosilnená hlavica vhodná pre upevnenie sady vysokoodolných, 

termostabilných a autoklávovateľných špičiek určených pre priame 
spracovanie vzoriek v mikroskúmavkách alebo v kadičkách 

 Izolačná komora pre redukciu produkovanej hladiny hluku 
 Stojan na uchytenie zariadenia 
 Mikrošpička na intenzívnu sonifikáciu vzorky v objeme 2 až 30 ml 

ks 1 

4 
Scanner a software na 
analýzu molekúl v 
biologických vzorkách 

Systém  pre 2-D elektroforézu – Analýza obrazu a softvérové vyhodnotenie. 
Minimálna špecifikácia: 
Systém pre snímanie a analýzu obrazu: 
 Kalibrovaný denzitometer 
 Snímanie 1-D a 2-D gélov, blotov farbených kolorimetricky (farbenie 

Coomassie Blue, striebro) 
 Vysoké rozlíšenie – lepšie ako 37 um a presnosť – pixel density min, 12-

bit 
 Rozmedzie absorbancie vlnových dĺžok 400 – 750 nm 
 Dynamický rozsah 0 – 3,0 OD 
 Softvér umožňujúci ovládanie denzitometra priamo z počítača, ako aj 

kvantifikáciu 1-D gélov 
 Izolovaná skenovacia plocha s možnosťou snímania mokrých gélov 

 

ks 1 
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Analýza obrazu – softvér:  
 Vysokokvalitný softvér pre podrobnú analýzu a kvantifikáciu 2-D gélov 
 Rýchla a presná automatická detekcia a analýza spotov 
 Optimalizácia obrazu – nastavenie ostrosti, kontrastu, 3-D zobrazenie, 

multizobrazovanie viacerých gélov 
 Štatistická analýza pre identifikáciu experimentálne významných spotov 
 Zabezpečenie prepojenia dát so zariadeniami na vyrezávanie spotov ako 

aj integrácia proteínov pomocou hmotnostnej spektrometrie 
 

 
Osoba podľa § 7 uzná aj ekvivalentné produkty/tovary, ktoré budú spĺňať  

minimálne technické parametre. Pokiaľ sa v neocenenom položkovom rozpočte, v súťažných podkladoch, 
v projektovej dokumentácii, alebo v inej dokumentácii nachádza odkaz na konkrétny produkt / tovar, značku 

atď., osoba podľa § 7 umožní predloženie ponuky aj na ekvivalentný produkt/tovar alebo značku. 
 
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý 
z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku/tovaru, alebo značky, 
obstarávateľský subjekt umožní nahradiť takýto produkt/tovar ekvivalentným produktom/tovarom alebo 
ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný tovar/produkt alebo ekvivalentné 
technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, priestorové a funkčné charakteristiky, ktoré sú 
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary/produkty určené. Pri tovaroch/produktoch 
konkrétnej značky, uchádzač/záujemca môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej 
kvalite pri dodržaní uvedenej predpokladanej hodnote zákazky. 

 

 
Požiadavky na dodávateľa: 
 

Požadujeme, aby dodávateľ spĺňal nasledovné kritériá: 

1. Zabezpečí komplexnú dodávku, inštaláciu prístrojového vybavenia podľa špecifikácie – úplne a bez 
chýb, vrátane komplexného funkčného odskúšania a poučenia a zaškolenia obsluhy na požadovanom 
mieste dodania a to najneskôr do 90 dní od platnosti a účinnosti zmluvy, ktorá bude uzavretá 
s úspešným uchádzačom V prípade porušenia povinností zo  strany úspešného uchádzača bude osoba 
podľa § 7 uplatňovať v zmluve zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR za každý začatý deň omeškania 
a za každý  jednotlivý kus zariadenia/prístroja osobitne.  

2. Zabezpečí na vlastné náklady servis na dodané prístrojové vybavenie a komponenty, vrátane 
zabezpečenia dodávok náhradných dielov počas doby trvania prenájmu.  

3. Zabezpečí na vlastné náklady  pravidelný profylaktický servis na dodané prístrojové vybavenie, ktoré si 
to bude vyžadovať v súlade s odporučeniami výrobcov počas doby trvania prenájmu.  

4. Zabezpečí na vlastné náklady prípravu prístrojov a zariadení na kalibráciu. 

5. Zabezpečí na vlastné náklady pre osobu podľa § 7 technické poradenstvo vo forme školení pracovníkov 
a taktiež telefonickej podpory, čo sa týka prevádzky a obsluhy dodaného prístrojového vybavenia. 

6. V prípade potreby a individuálnej požiadavky osoby podľa § 7 je schopný zabezpečiť aj pravidelné 
dodávky spotrebného materiálu pre dodanú technológiu. 

7. Keďže predmet zákazky je určený pre osobitné výskumné účely, obstarávateľský subjekt okrem iného 
od úspešného uchádzača požaduje aj uskutočnenie inštalačnej kvalifikácie (IQ), operačnej kvalifikácie 
(OQ) a účasť a súčinnosť na procesnej  kvalifikácií (PQ) v prípadoch, ktoré si PQ vyžadujú na všetky 
technické zariadenia a prístroje predmetu zákazky.  
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B.2 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

NÁJOMNÁ ZMLUVA  č. .............. 
PRENÁJOM TOVAROV 

 
 

Nájomca: 
 
IMUNA PHARM, a.s. 
so sídlom: Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michaľany, SR 
IČO: 36 473 685 
DIČ: 2020014183 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel Sa, vložka č.10222/P 
zastúpená:  Ing. Iveta Rakacká, predseda predstavenstva 
 Mária Hadbavná, člen predstavenstva 
bankové spojenie:  VUB a.s., pobočka Bratislava,  Mlynské nivy 1,  829 90 Bratislava 25 
číslo účtu: 2886283159/0200 
IBAN: SK 1602000000002886283159 
BIC/SWIFT: SUBASKBX 
 
/ ďalej aj ako „nájomca“/ 
 
a  
 
Prenajímateľ: 
 
..... 
so sídlom:  
IČO:  
DIČ:  
Zapísaná 
zastúpená:   
bankové spojenie:. 
číslo účtu:  
IBAN:  
SWIFT:  
 
uzatvárajú podľa ustanovenia § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších 
predpisov (Občiansky zákonník) nájomnú zmluvu  (ďalej aj ako „Zmluva“), 
 

za týchto podmienok  
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenie 

 
Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na prenájom tovarov, ktorý vykonala 
IMUNA PHARM, a.s. v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). Na  obstaranie predmetu tejto 
zmluvy bol použitý postup verejného obstarávania – zadávanie podlimitných zákaziek- užšia súťaž  podľa § 91 - § 
96 zákona o verejnom obstarávaní. 
Cieľom realizácie predmetu zmluvy je realizácia projektu pod názvom : „Inovácia technologického procesu 
prípravy imunomodulačného prípravku Transfer faktor, overenie jeho účinnosti, bezpečnosti a zloženia“ 
(ďalej len „TF“); kód ITMS projektu: 26220220157. 
 
    Realizácia projektu: „Inovácia technologického procesu prípravy imunomodulačného prípravku Transfer 
faktor, overenie jeho účinnosti, bezpečnosti a zloženia“ (kód ITMS projektu: 26220220157) sa bude financovať 
z nenávratného finančného príspevku, t.j. z prostriedkov EÚ - Európsky fond regionálneho rozvoja, z prostriedkov  
Štátneho rozpočtu SR a z prostriedkov nájomcu spoločnosti IMUNA PHARM, a.s.. Zmluva je uzatvorená v súlade so 
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Zmluvou o poskytnutí  nenávratného   finančného   príspevku  číslo: 158/2012/2.2/OPVaVv platnom znení  (ďalej len 
„zmluva o NFP TF“). 
 
 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi do užívania nasledovný predmet 

nájmu:   

 
2.1.1. Ultrafiltračné zariadenie 1 ks,  

Zariadenie na tangenciálnu prietokovú filtráciu slúži k získaniu nízkomolekulovej frakcie homogenátu 
leukocytov s relatívnou molekulovou hmotnosťou pod 10 kDa, ultrafiltrácia viskózneho krvného roztoku o 
objeme min. 10 litrov/hodina. 
Minimálna špecifikácia: 

 Zásobný tank o objeme 10 litrov  

 Celková filtračná plocha cca 0,5 m2 

 Držiak na filtračné kazety 

 Prietok min. 200 ml/min, min. 12 l/hod.. 

 Test integrity 

 IQ/OQ 
 

2.1.2. Chladená kyvetová centrifúga 1 ks 
Zariadenie slúži na centrifugáciu roztoku homogenátu leukocytov (krvný roztok), zabezpečí rýchle 
a efektívne oddelenie tekutej frakcie buniek od nerozpustných zložiek. 
Minimálna špecifikácia: 

 Požadovaná min. celková kapacita centrifugácie 12 litrov 

 Mikroprocesorové riadenie 

 Min. požadované otáčky 4500 /min. 

 Možnosť nastavenia rýchlosti a brzdenia 

 Možnosť uloženia min. 80 programov 

 Časovač na min. 16 hod. 

 Teplotný rozsah -20 až 40 °C 

 IQ/OQ 
Požadované príslušenstvo: 

 Šesťmiestny výkyvný rotor 

 Výbava pre centrifugáciu 6 x 2 litrových nádob vrátane fliaš. 

 Výbava pre centrifugáciu 15 a 50 ml kónických skúmaviek 
 

 
2.1.3.   Dezintegrátor 1 ks 

Ultrazvukový dezintegrátor (sonifikátor) slúži na sonifikáciu buniek, mäkkých tkanív, baktérií, vírusov a iných 
bunkových štruktúr. Kontinuálne a pulzné spracovanie vzorky v objeme 0,1 -250 ml pri frekvencii 40 kHz. 
Možnosť regulácie parametrov a digitálna kontrola amplitúdy. 
Minimálna špecifikácia: 

 Nastaviteľná amplitúda generátora kmitov od 10 do 100 % a pulzácia ultrazvuku s možnosťou voľby 
času pôsobenia generátora a času, počas ktorého je generátor v kľude 

 LCD displej pre súčasne zobrazenie nastavených parametrov 

 Výstup RS232 pre pripojenie s PC 

 Zosilnená hlavica vhodná pre upevnenie sady vysokoodolných, termostabilných a autoklávovateľných 
špičiek určených pre priame spracovanie vzoriek v mikroskúmavkách alebo v kadičkách 

 Izolačná komora pre redukciu produkovanej hladiny hluku 

 Stojan na uchytenie zariadenia 

 Mikrošpička na intenzívnu sonifikáciu vzorky v objeme 2 až 30 ml. 
 
2.1.4.   Scanner a software na analýzu molekúl v biologických vzorkách 1 ks 

Systém  pre 2-D elektroforézu – Analýza obrazu a softvérové vyhodnotenie. 
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Minimálna špecifikácia: 
Systém pre snímanie a analýzu obrazu: 

 Kalibrovaný denzitometer 

 Snímanie 1-D a 2-D gélov, blotov farbených kolorimetricky (farbenie Coomassie Blue, striebro) 

 Vysoké rozlíšenie – lepšie ako 37 um a presnosť – pixel density min, 12-bit 

 Rozmedzie absorbancie vlnových dĺžok 400 – 750 nm 

 Dynamický rozsah 0 – 3,0 OD 

 Softvér umožňujúci ovládanie denzitometra priamo z počítača, ako aj kvantifikáciu 1-D gélov 

 Izolovaná skenovacia plocha s možnosťou snímania mokrých gélov 
 
Analýza obrazu – softvér:  

 Vysokokvalitný softvér pre podrobnú analýzu a kvantifikáciu 2-D gélov 

 Rýchla a presná automatická detekcia a analýza spotov 

 Optimalizácia obrazu – nastavenie ostrosti, kontrastu, 3-D zobrazenie, multizobrazovanie viacerých 
gélov 

 Štatistická analýza pre identifikáciu experimentálne významných spotov 

 Zabezpečenie prepojenia dát so zariadeniami na vyrezávanie spotov ako aj integrácia proteínov 
pomocou hmotnostnej spektrometrie 

 

           / Čl. II body 2.1.1. – 2.1.4. v špecifikácii podľa Čl. II bodu 2.2. ďalej aj ako „predmet nájmu“/  

 
2.2. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok nájomcu, uhradiť prenajímateľovi za prenechanie predmetu nájmu do 

užívania nájomné, a to vo výške, v lehotách a spôsobom, uvedeným v tejto Zmluve.  

 
2.3. Prenajímateľ je povinný, v lehote do 90 kalendárnych dní odo dňa platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, 

zabezpečiť: 

 
2.3.1.    komplexné a úplné dodanie predmetu nájmu v požadovanom mieste dodania a 
2.3.2.    inštaláciu prístrojového vybavenia v zmysle špecifikácie predmetu nájmu, a to úplne a bez chýb, vrátane 

komplexného funkčného odskúšania a poučenia a zaškolenia obsluhy na požadovanom mieste dodania. 

 
2.4. Zmluvné strany sa dohodli a prenajímateľ vyjadruje podpisom tejto Zmluvy výslovný súhlas s tým, že nakoľko 

nájomca je v postavení osoby v zmysle ust. § 7 zákona o verejnom obstarávaní, vyhradzuje si nájomca právo 
jednostranne upraviť predmet tejto Zmluvy / t.j. predmet nájmu/  v súlade s obsahom schválenej zmluvy 
o poskytnutí NFP. O úprave v zmysle predchádzajúcej vety nájomca informuje prenajímateľa písomne. 

 
2.5. Prenajímateľ prehlasuje, že predmet nájmu podľa článku II. tejto Zmluvy svojimi  parametrami a kvalitou 

zodpovedá požiadavkám nájomcu, príslušným všeobecne záväzným predpisom a technickým normám 
Slovenskej republiky a normám záväzne aplikovaným v súvislosti s členstvom SR v EÚ. 

 
2.6. Prenajímateľ sa zaväzuje spolu s predmetom nájmu odovzdať nájomcovi potrebnú dokumentáciu z inštalačnej, 

operačnej, procesnej kvalifikácie, taktiež dokumentáciu na funkčné zabezpečenie technologickej prevádzky 
a v originálnych rovnopisoch (úradne overených fotokópiách) platné (aktuálne) vyhlásenia zhody (značka 
zhody CE) na každý prístroj a zariadenie, ktoré je predmetom tejto zmluvy podľa čĺánku II. 

 
Článok III. 

Doba nájmu 
 
3.1. Doba nájmu je zmluvnými stranami dojednaná na obdobie 12 mesiacov od dodania predmetu nájmu 

prenajímateľovi  / ďalej aj ako „doba nájmu“/. 

 
Článok IV. 
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Výška a spôsob úhrady nájomného 

4.1.    Zmluvné strany sa, v súlade s výsledkami verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, 
dohodli na nasledovnej výške nájomného za prenechanie predmetu nájmu po dobu nájmu:  

 

P.č.  
Názov položky v 

rozpočte 
Kód ITMS 
projektu 

Položka 
rozpočtu 

Merná 
jednotka 

Počet 
Cena v EUR  
bez DPH za 

m.j. 

Cena spolu v 
EUR bez DPH 

1 
Ultrafiltračné zariadenie – 
1 ks 

26220220157 2.B.4.1.1 mesiac 12     

2 
Chladená kyvetová 
centrifuga – 1ks 

26220220157 2.B.4.1.2 mesiac 12     

3 Dezintegrátor – 1 ks 26220220157 2.C.4.1.1 mesiac 12     

4 

Scanner a software na 
analýzu molekúl v 
biologických vzorkách – 1 
ks 

26220220157 2.C.4.1.2 mesiac 12     

 ∑ SPOLU 
  

 

/ spolu ďalej aj ako „nájomné“/ 

 
4.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že nájomca je povinný uhrádzať nájomné výlučne po dobu nájmu a za 

skutočne poskytnutý predmet nájmu.  

 
4.3. Zmluvné strany prehlasujú, že nájomné je určené v súlade s ustanovením zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v 

znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o cenách ) a regulačného výmeru MF SR č. R – 12/1999, ktorým 
sa mení príloha č. 22 k výmeru MF SR  č. R 1/1996, v znení prílohy č.2 k Výmeru MF SR č. R - 3/1996, ktorý 
určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami. 

 
4.4. Prenajímateľ berie na vedomie, že nájomca je osoba v zmysle § 7 zákona o verejnom obstarávaní a predmet 

tejto Zmluvy sa bude financovať zo zdrojov štátneho rozpočtu SR, zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoju (ERDF) a zo zdrojov nájomcu, ako osoby podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní.   

 
4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomné v zmysle Čl. IV. bodu 4.1. tejto Zmluvy bude uhradené nájomcom na 

základe prenajímateľom vystavenej faktúry s dobou splatnosti 30 dní odo dňa jej vystavenia a bude uhradené 
v mesačných intervaloch. 

 
4.6. Prenajímateľ berie na vedomie, že nájomca je povinný uhrádzať nájomné v zmysle tejto Zmluvy výlučne 

v prípade, ak prenajímateľ prenechá predmet nájmu nájomcovi do užívania v lehote a spôsobom uvedeným 
v tejto Zmluve a v prípade že prenajímateľ splní všetky svoje povinnosti, uvedené v tejto Zmluve.  

 
4.7. Zmluvné strany sa dohodli a prenajímateľ vyjadruje podpisom tejto Zmluvy výslovný súhlas s tým, že nakoľko 

nájomca je v postavení osoby v zmysle ust. § 7 zákona o verejnom obstarávaní, vyhradzuje si nájomca právo 
jednostranne upraviť výšku nájomného v súlade s obsahom schválenej zmluvy o poskytnutí NFP. Cena 
plnenia / tj. výška nájomného/ uvedená v ponuke uchádzača sa upraví pomerne k cene schválenej v rámci 
zmluvy o poskytnutí NFP voči pôvodnej predpokladanej hodnote zákazky. O úprave v zmysle predchádzajúcej 
vety nájomca informuje prenajímateľa písomne. 
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4.8. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, nájomca neposkytne prenajímateľovi preddavok ani zálohové platby 
na plnenie tejto Zmluvy.  

 
4.9. Úhrada vykonaná prostredníctvom bezhotovostného prevodu je splnená dňom odpisu finančných prostriedkov 

z bankového účtu nájomcu. 
Článok V. 

Miesto dodania predmetu nájmu 
 
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prenajímateľ je povinný dodať predmet nájmu v lehotách a spôsobom podľa 

tejto Zmluvy, a to v mieste dodania, ktorým je sídlo nájomcu: Jarková 269/17, 082 22 Šarišské Michalany, 
okres Sabinov, Prešovský kraj. / v texte Zmluvy aj ako „ miesto dodania“/ 

 
5.2 Nájomca prevezme do užívania predmet nájmu, ktorý bude poskytnutý prenajímateľom v lehote, mieste 

a spôsobom podľa tejto Zmluvy, najmä bude poskytnutý kompletne, bez chýb, po komplexnom odskúšaní 
funkčnosti a prevádzky schopnosti, s poučením a zaškolením obsluhy na mieste dodania. 

 
5.3 Prenajímateľ berie na vedomie, že na plnenie tejto zmluvy je potrebná jeho osobná obhliadka miesta dodania. 

 
 
 

Článok VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

   
 
6.1. Prenajímateľ je povinný na vlastné náklady udržiavať predmet nájmu počas doby nájmu v stave, ktorý 

zodpovedá zrejmému účelu nájmu, bez vád, chýb a iných nedostatkov. Uvedená povinnosť prenajímateľa je 
poskytnutím záruky zo strany prenajímateľa, ktorá trvá počas celej doby nájmu podľa tejto Zmluvy.  

 
6.2. Prenajímateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť servis na dodané prístrojové vybavenie a komponenty, 

vrátane zabezpečenia dodávok náhradných dielov počas doby trvania prenájmu. 
 
6.3. Prenajímateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť pravidelný profylaktický servis na dodané prístrojové 

vybavenie, ktoré si to bude vyžadovať v súlade s odporučeniami výrobcov. 
 
6.4. Prenajímateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečí prípravu prístrojov a zariadení na kalibráciu. 
 
6.5. Prenajímateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť pre nájomcu technické poradenstvo vo forme školení 

pracovníkov a taktiež telefonickej podpory, čo sa týka prevádzky a obsluhy dodaného prístrojového vybavenia. 
 
6.6. Prenajímateľ je povinný udržiavať na vlastné náklady predmet nájmu počas doby nájmu v stave, spôsobilom 

na riadne použitie. 
 
6.7. Prenajímateľ prehlasuje, že v prípade potreby a individuálnej požiadavky nájomcu je prenajímateľ schopný 

zabezpečiť aj pravidelné dodávky spotrebného materiálu pre dodanú technológiu. 
 
6.8. Keďže predmet zákazky je určený pre osobitné výskumné účely, nájomca okrem iného od prenajímateľa 

požaduje, a prenajímateľ je povinný uskutočniť aj  inštalačnú kvalifikáciu (IQ), operačnú kvalifikáciu (OQ) 
a účasť a súčinnosť na procesnej  kvalifikácií (PQ) v prípadoch, ktoré si PQ vyžadujú na všetky technické 
zariadenia a prístroje predmetu nájmu.  

 
6.9. Prenajímateľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia 

zmluvy/platnosti tejto zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia tejto zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré 
prenajímateľ od nájomcu obdrží sú, bez ohľadu na ich charakter, dôverné a prenajímateľ nie je oprávnený 
použiť ich bez predchádzajúceho súhlasu nájomcu.  

 
6.10. Prenajímateľ je povinný, z dôvodu že predmet nájmu bude financovaný z prostriedkov poskytnutých nájomcovi 

na základe Zmluvy o NFP, strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu nájmu 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 
všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Za 
oprávnené osoby na účely tejto Zmluvy sa považujú: 
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a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR pre štrukturálne fondy EÚ a nimi poverené osoby, 
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán (Ministerstvo financií 

SR) a nimi poverené osoby,  
c) Orgán auditu (Ministerstvo financií SR), jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  
d) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,  
e) Osoby prizvané orgánmi uvedené v bodoch a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 

Európskeho spoločenstva. 
 
6.11. Zmluvné strany berú na vedomie, že Nájomca je oprávnený uzatvoriť túto zmluvu až po odsúhlasení zmluvy 

poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov z Európskych fondov. 
 
6.12. Nájomca je oprávnený jednostranným prejavom vôle adresovaným prenajímateľovi zrušiť zmluvný vzťah 

založený touto zmluvou v prípade, ak mu nebudú pridelené finančné prostriedky z fondov EÚ. 
 
 

Článok VII. 
Osobitné dojednania 

 
7.1. V prípade, ak prenajímateľ nedodrží termín plnenia podľa čl. II. bodu 2.4. tejto Zmluyy má nájomca nárok na 

uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý i začatý deň omeškania a za každý jednotlivý kus 
zariadenia/prístroja osobitne.  

 
7.2. Nájomca i prenajímateľ majú právo na náhradu škody, ktorá im vznikne porušením, resp. zanedbaním 

akejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou. 
 
7.3. Prenajímateľ sa zaväzuje, že maximálne do 24 hodín od nahlásenia poruchy predmetu nájmu, sa pracovníci 

servisu dostavia a začnú opravu na mieste poruchy alebo prevezmú predmet nájmu na opravu. 
 
7.4. Nebezpečenstvo škody na predmete nájmu znáša počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy 

prenajímateľ. 
 
7.5. Prenajímateľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu nájomcu. 
     

Článok VIII. 
Spory 

 
      8.1.   Pre prípad vzniku sporu ohľadom plnenia tejto zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú, riešiť spor predovšetkým 

cestou zmieru. Až pokiaľ nedôjde medzi nimi k vyriešeniu sporu dohodou, môže ktorákoľvek zo zmluvných 
strán predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu v Slovenskej republike.   

  
 

Článok IX. 
Skončenie nájmu a prednostné právo nájomcu 

 
 

9.1. Nájom podľa tejto Zmluvy sa končí uplynutím času, na ktorý bol dojednaný. Nájom môžu zmluvné strany 
kedykoľvek tiež ukončiť vzájomnou písomnou dohodou 

 
9.2. Prenajímateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu, pred uplynutím doby nájmu podľa Čl. III tejto Zmluvy, 

výlučne z dôvodu omeškania nájomcu s úhradou  splatného nájomného o viac ako 3 kalendárne mesiace. 
Výpoveď podľa tohto bodu je možné realizovať výlučne písomnou výpoveďou doručenou nájomcovi. 

 
9.3. Nájomca je oprávnený vypovedať  túto Zmluvu, pred uplynutím doby nájmu podľa Čl. III tejto Zmluvy 

z akéhokoľvek dôvodu a aj bez udania dôvodu, a to písomnou výpoveďou doručenou prenajímateľovi. 
 
9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná doba v prípadoch, uvedených v Čl. IX bodoch 9.1. a 9.2. tejto Zmluvy 

je pre obe zmluvné strany 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  
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9.5. Nájomca je oprávnený, s okamžitou účinnosťou ku dňu doručenia písomného odstúpenia,  odstúpiť od 

nájomnej zmluvy v prípade, ak prenajímateľ podstatným spôsobom poruší svoju povinnosť, uvedenú v tejto 
Zmluve. 

 
9.6. Nájomca má po skončení doby nájmu podľa tejto Zmluvy, v prípade skončenia z dôvodu uplynutia času na 

ktorý bol nájom dojednaný, možnosť predĺženia nájomného vzťahu, založeného touto zmluvou, a to až do 
31.12.2015 za podmienok, ktoré budú predmetom osobitných rokovaní. V prípade ak sa nájomca rozhodne 
využiť opciu v zmysle predchádzajúcej vety, je povinný to prenajímateľovi oznámiť písomne v lehote minimálne 
1 kalendárny mesiac pred skončením doby nájmu podľa tejto zmluvy, pričom v oznámení nájomca zároveň 
vyzve prenajímateľa k zahájeniu rokovaní o  podmienkach tohto predĺženia. 

 
9.7. Nájomca má po skončení doby nájmu podľa tejto Zmluvy, v prípade skončenia z dôvodu uplynutia času na 

ktorý bol nájom dojednaný, možnosť odkúpenie predmetu nájmu, a to za podmienok, ktoré budú predmetom 
osobitných rokovaní. V prípade ak sa nájomca rozhodne využiť opciu v zmysle predchádzajúcej vety, je 
povinný to prenajímateľovi oznámiť písomne v lehote minimálne 1 kalendárny mesiac pred skončením doby 
nájmu podľa tejto zmluvy, pričom v oznámení nájomca zároveň vyzve prenajímateľa k zahájeniu rokovaní o  
podmienkach tohto odkúpenia. 

 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
10.1. Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami ohľadom jej predmetu a je možné ju 
meniť alebo dopĺňať iba číslovanými písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. 
 
10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na 
právnych nástupcov zmluvných strán. 
 
10.3. Na účely tejto Zmluvy sa akákoľvek písomnosť bude považovať za riadne doručenú druhej zmluvnej strane 
uplynutím tretieho dňa od jej odoslania prostredníctvom kuriéra alebo poštového doručovateľa na poslednú 
adresu príslušnej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo na inú adresu, na základe písomného 
oznámenia príslušnej zmluvnej strany. Akákoľvek písomnosť sa bude považovať za riadne doručenú aj 
v prípade, že zmluvná strana, ktorej je táto písomnosť určená, odmietne túto písomnosť prevziať; v takomto 
prípade nastanú účinky doručenia písomnosti skorším z nasledujúcich dní: (i) dňom odmietnutia jej prevzatia; 
alebo (ii) uplynutím tretieho dňa odo dňa jej odoslania v súlade s prvou vetou tohto bodu. 
 

10.4. Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, platnosť a účinnosť ostatných 
ustanovení tým nie je dotknutá. Namiesto neúčinných ustanovení sa použije právna úprava, ktorá čo najviac 
zodpovedá významu a účelu neúčinného ustanovenia tejto zmluvy. 

 
10.5. Táto zmluva a zmluvné vzťahy touto Zmluvou založené sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. / Občiansky 

zákonník/ v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 

 
10.6. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy sú doklady – potvrdenia o technikoch, ktorí budú realizovať inštalačné 

kvalifikácie (IQ), operačné kvalifikácie (OQ) a procesné  kvalifikácie (PQ) na všetky technické zariadenia 
a prístroje, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.  

  
10.7.    Táto zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží po dva 

rovnopisy. 
 
10.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanovenia tejto zmluvy si pozorne prečítali, ich obsahu, zmyslu a účinkom 

zhodne porozumeli a obsah zmluvy predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. 
Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto zmluve považujú za určité 
a zrozumiteľné a tiež potvrdzujú, že žiadny z týchto prejavov vôle nie je vyjadrený v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. 

 
 
 
                     



podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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V Šarišských Michaľanoch, dňa ...................                       V Bratislave, dňa .....................  
 
 
 
 
nájomca:...........................................                                        prenajímateľ...........................................                                
                    IMUNA PHARM, a.s.       
MVDr. Peter Schvalb  člen predstavenstva             
 
 
 
nájomca:.............................................                                                                        
                    IMUNA PHARM, a.s. 
Mária Hadbavná, člen predstavenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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Príloha č. 1 SP 

Uchádzač/záujemca/skupina dodávateľov: 

Obchodné meno 

Adresa spoločnosti 

IČO 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY DODÁVATEĽOV 

 

1. Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov/záujemcov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za 
účelom predloženia ponuky v súťaži na dodanie predmetu zákazky „Obstaranie prístrojov a zariadení pre 
Transfer faktor“ sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva 
z nasledovných samostatných právnych subjektov: 

 

1 Obchodné meno: 

Sídlo/miesto podnikania: 

IČO:  

 

2 Obchodné meno: 

Sídlo/miesto podnikania: 

IČO: 

 

 

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, zaväzujeme sa, že pred uzavretím zmluvy 
v zmysle podmienok súťaže, uvedených v súťažných podkladoch, uzatvoríme zmluvu, ktorá bude zaväzovať 
zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii 
predmetu zákazky 

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí 
právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení 
v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému 
obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR. 

 

V......................... dňa............... 

  

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO:  

 

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis
1
 

 

                                                 
1
Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 

uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 

 



podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO: 

 

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 

 

 



podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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Príloha č. 2 SP 

 

PLNÁ MOC  

PRE OSOBU / SPOLOČNOSŤKONAJÚCU ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV 
 

Splnomocniteľ/splnomocnitelia: 

1. Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/záujemcu/člena skupiny dodávateľov, zastúpený 
meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide 
o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny 
dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu) 

 

 

udeľuje/ú plnomocenstvo 

 

splnomocnencovi: 

Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená 
a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú 
osobu), 

meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide 
o fyzickú osobu) 

 
na prijímanie pokynov, komunikáciu a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny 
dodávateľov vo verejnom obstarávaní na zadanie zákazky s názvom „Obstaranie prístrojov a zariadení pre 
Transfer faktor“  vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich 
právnych vzťahov. 

 

V .................... dňa ........................... .................................................. 

podpis splnomocniteľa 

V .................... dňa ........................... .................................................. 

podpis splnomocniteľa 

doplniť podľa potreby a podpisy splnomocniteľov úradne overiť 

 
Plnomocenstvo prijímam:  
 

V .................... dňa ........................... .................................................. 

podpis splnomocnenca 

 
 

 


