CALENDULA, a.s. , 065 11 Nová Ľubovňa 238 A,

IČO:35748320

VÝZVA
na predkladanie ponúk
(Zákazka nespadajúca pod ZVO podľa § 1 ods. 2 až 14 ZVO vyhlásená osobou, ktorej verejný
obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebných prác, poskytnutie služieb z NFP.)

Identifikácia obstarávateľa
Názov obstarávateľa: CALENDULA, a.s.
Adresa sídla/miesta podnikania: 065011 Nová Ľubovňa 238 A
IČO: 35748320
Typ obstarávateľa: Osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb z NFP
Kontaktná osoba: Ing. Daniel Bucko
tel. č.: +421 905 459 065
fax: +421 52 43 68318
e-mail: obchod@calendula.sk , calendula@calendula.sk
adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.calendula.sk

Názov zákazky
„Inovatívna technologická extrakčná linka pre spracovanie prírodných látok s využitím inteligentných
technológií s príslušenstvom“.

Druh zákazky
Zákazka na dodanie tovaru

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 855 934,00 EUR
Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky technológie v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená
v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky: „Inovatívna technologická extrakčná linka pre spracovanie
prírodných látok s využitím inteligentných technológií s príslušenstvom
tejto výzvy a podľa požiadaviek obstarávateľa.

Spôsob určenia ceny
1.1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
1.2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť
počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej
dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách
s presnosťou na dve desatinné miesta.
1.3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:
- Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,
- Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
1.4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som
platcom DPH“.
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Výsledok obstarávania
kúpna zmluva

Požadovaná lehota dodania, resp. trvanie zmluvy
Termín dodania do 10 mesiacov odo dňa doručenia písomnej objednávky kupujúceho predávajúcemu, ktorá
bude doručená predávajúcemu po kladnom výsledku overeného procesu obstarávania zo strany poskytovateľa
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“).

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci Operačného programu
Výskum a Inovácie a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ
úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú
má na daný účel vyčlenenú, t.j. sumu 855 934,00 EUR bez DPH.

Podmienky účasti
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia
1.5. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám
v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
1.6. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí obstarávateľ sám na webovej
stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu
predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade s platnou
legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa obstaráva.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk pri dodržaní Technických parametrov
a požiadaviek predmetu zákazky.:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH
1.7. Uchádzač musí predložiť vyplnenú Prílohe č. 2 -Technické parametre a požiadavky predmetu zákazky
so stanovením ceny („Návrh uchádzača na plnenie kritérií a cenová ponuka“) uvedený v tejto výzvy.
1.8. Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu.
Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek uvedenú
v Prílohe č. 3 – Cenová špecifikácia tovaru.
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý predmet
zákazky v EUR bez DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú
najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR bez DPH, atď.
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V prípade, že uchádzač nesplnení technické parametre a požiadavky predmetu zákazky v súlade s Prílohou 2
bude z hodnotenia vylúčený.

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
25. 9. 2020
Lehota na predkladanie ponúk
13. 10. 2020 do 24:00 hod.

Miesto a spôsob predloženia ponúk
Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.
1.9.

Ponuka predložená v elektronickej podobe:
Ponuka je doručená na emailovú adresu: obchod@calendula.sk , calendula@calendula.sk
Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA - Inovatívna technologická
extrakčná linka pre spracovanie prírodných látok s využitím inteligentných technológií s
príslušenstvom
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená vyplnená
Príloha č. 2 –Technické parametre a požiadavky predmetu zákazky so stanovením ceny( “Návrh
uchádzača na plnenie kritérií a cenová ponuka“) a Príloha č. 3 - Cenová špecifikácia tovaru. Obe
prílohy musia byť podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou
splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na
predkladanie ponúk na vyššie uvedené mailové adresy.
Maximálna veľkosť prijatej pošty 1 doručeného e-mailu na e-mail kontaktnej osoby verejného
obstarávateľa je max. 20 MB, a to vrátane príloh. V prípade, že veľkosť odosielanej pošty presahuje
tento limit, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom rozdeliť ponuku do viacerých emailov a na túto
skutočnosť verejného obstarávateľa vhodným spôsobom upozorniť (napr. do predmetu emailu uchádzač
uvedie: 1. časť cenovej ponuky - „Inovatívna technologická extrakčná linka pre spracovanie
prírodných látok s využitím inteligentných technológií s príslušenstvom“, 2. časť cenovej ponuky „Inovatívna technologická extrakčná linka pre spracovanie prírodných látok s využitím
inteligentných technológií s príslušenstvom“ a atď..

1.10. Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:
CALENDULA, a.s. , 065 11 Nová Ľubovňa 238 A
Ponuka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ! – „Inovatívna
technologická extrakčná linka pre spracovanie prírodných látok s využitím inteligentných
technológií s príslušenstvom“
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo,
adresa).
V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená vyplnená
Príloha č. 2 –Technické parametre a požiadavky predmetu zákazky so stanovením ceny ( “Návrh
uchádzača na plnenie kritérií a cenová ponuka“) a Príloha č. 3 Cenová špecifikácia tovaru. Obe prílohy
musia byť podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou
na konanie za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu
verejného obstarávateľa.
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Obsah ponuky uchádzača
1.11. Uchádzač predloží v elektronickej / listinnej ponuke:
- vyplnený a podpísanú Príloha č. 2- Technické parametre a požiadavky predmetu zákazky so
stanovením ceny ( „Návrh uchádzača na plnenie kritérií a cenová ponuka“) s nacenenými položkami
- vyplnenú a podpísanú Príloha č. 3 – Cenová špecifikácia tovaru tejto výzvy.
Prílohu č.4 - Návrh kúpnej zmluvy, uchádzač nie je povinný zaslať jednostranne podpísanú, ale zaslaním
ponuky súhlasí s podmienkami uvedenými v návrhu kúpnej zmluvy, čo potvrdí prehlásením v Prílohe č. 2 –
Technické parametre a požiadavky predmetu zákazky so stanovením ceny ( “Návrh uchádzača na plnenie
kritérií a cenová ponuka“)
Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty podľa bodu 1.11. tejto výzvy a nebude možné uplatniť
inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená.
Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky je slovenský jazyk.
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do
štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v
ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

Vyhodnotenie ponúk
Obstarávateľ vymenuje komisiu na vyhodnotenie ponúk doručených od uchádzačov, ktorý dňa 14.10.2020
vyhodnoti splnenie požiadaviek na predmet zákazky v súlade s vyhlasenými kritériami pri dodržaní
Technických parametrov a požiadaviek predmetu zákazky.
Záznam z vyhodnotenia zverejnení na webovom sídle obstarávateľa (www.calendula.sk )
16.10.2020

najneskôr

Uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom
Obstarávateľ s úspešným uchádzačom uzatvorí Kúpnu zmluvu Príloha č. 4 tejto výzvy
v termíne do 20.10.2020.
Ďalšie informácie
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, a to
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
(ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené osoby, b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, c)
Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu,
jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e) Splnomocnení zástupcovia
Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g)
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi
aktmi EÚ.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu s úspešným
uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi obstarávateľom
a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného
finančného príspevku, v tomto prípade MŠVVaŠ SR, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto
obstarávania.
Obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný dodávateľ v zmluve alebo rámcovej dohode najneskôr v čase jej uzavretia
uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konaťza subdodávateľa v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu
do registra partnerov verejného sektora. Úspešnýúchádzač musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného
sektora.
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V prípade nejasností ohľadne upresnenia predmetu obstarávania, prípadne dohodnutia termínu obhliadky
miesta realizácie je možné kontaktovať v pracovných dńo v čase od 8,00 do 15,00 hod.
Kontaktná osoba: Ing. Daniel Bucko
tel. č.: +421 905 459 065
fax: +421 52 43 68318
e-mail: obchod@calendula.sk , calendula@calendula.sk

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 Technické parametre a požiadavky predmetu zákazky so stanovením ceny
(Návrh uchádzača na plnenie kritérií a cenová ponuka)
Príloha č. 3 – Cenová špecifikácia tovaru
Príloha č. 4 – Kúpna zmluva
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Príloha č. 1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
„INOVATÍVNA TECHNOLOGICKÁ EXTRAKČNÁ LINKA PRE SPRACOVANIE
PRÍRODNÝCH LÁTOK S VYUŽITÍM INTELIGENTNÝCH TECHNOLÓGIÍ S
PRÍSLUŠENSTVOM
“
Základné údaje
Názov / obchodné meno obstarávateľa: CALENDULA, a.s.
Adresa sídla /miesta podnikania: CALENDULA, a.s. ,065 11 Nová Ľubovňa 238 A
IČO: 35748320
P.
č.

Názov položky/ tovaru

1.

BIOREAKTOR
na
získavanie
extraktov kus
a prchavých zložiek z rastlinných substrátov
s príslušenstvom
Dekanter zariadenie na separáciu extrahovaných kus
rastlín
Generátor dusíka - inertného plynu na zabezpečenie komplet
dávkovania
inertného
plynu
do
sústavy
odstredivky- 1 komplet (príslušenstvo)

1

Dopravné a transportné cesty

1

2.
3.

4.

Merná jednotka

komplet

Požadovaný počet
Kusov/balení

1

1

Podrobný opis predmetu zákazky:
Inovatívna technologická extrakčná linka pre spracovanie prírodných látok s využitím inteligentných
technológií s príslušenstvom .
Predmet zákazky, resp. všetky jeho časti sú v celom rozsahu opísané tak, aby boli požadované zariadenia
dostatočne presne a zrozumiteľne špecifikované. Ak pri niektorých komponentoch zariadenia sa
stanovujú minimálne výkony alebo kapacita zariadení, je tomu preto, aby dosiahla požadovaný výstup
z objemového pohľadu alebo kapacity extrakčnej linky, resp. súvisiaceho zariadenia .Všetky obstarávané
zariadenia musia byť nové a použiteľné v EÚ.
Calendula, a.s. spracováva prírodné látky na extrakty a oleje, ktoré dodáva pre ďalšie spracovanie
farmaceutickým, kozmetickým a potravinárskym podnikom. Extrakty sú vyrábané za použitia extračných
činidiel voda, etanol, propylenglykol vodnoalkoholickou, rastlinné oleje, glycerol, izopropylpamitát
a miristát. Následnou úpravou sa predávajú vo forme tekutiny a prášku. Spoločnosť vykonala analýzu
vlastných existujúcich predvýrobných a výrobných procesov, na základe ktorej dospela k potrebe
zavedenia Inovatívnej technologickej extrakčnej linky pre spracovanie prírodných látok s využitím
inteligentných technológií s príslušenstvom, ktorá nahradí starú 40 ročnú technológiu.
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Pri analýze výrobných procesov bolo identifikované, že výrobný proces je možné inovovať a tým
dosiahnuť využitie automatizácie a robotizácie výroby a odstránenie namáhavej opakujúcej sa ľudskej
činnosti. Inovácia procesu výroby pozostáva z vybudovanie inteligentnej automatizovanej extrakčnej linky
pre spracovanie prírodných látok, ktorá vhodným využitím zariadení odbremení pracovníkov od
opakovaných činností ako ručné dávkovanie surovín do extraktora, odstredivky a ich následné vyberanie.
Taktiež novou automatizovanou technológiou
požadujeme zaručené štandardné dodržanie výrobných parametrov ako sú teplota, tlak, regulácia otáčok,
čas extrakcie, umývanie zariadenia.
Predmet zákazky pozostáva z dodávky, montáže, inštalácie a spustenia inteligentnej a automatizovanej
linky pre spracovanie prírodných látok s využitím inteligentných technológií s príslušenstvom v súlade
s priloženou schémou zapojenia Linky –Obr. 2
Zavedením Inovatívnej technologickej extrakčnej linky pre spracovanie prírodných látok s využitím
inteligentných technológií „ očakávame:
- optimalizáciu výrobného procesu z hľadiska výrobného úseku a bude prebiehať v prostredí fyzických
výrobných zariadení a informačného systému s funkčným využitím získaných dát pre opakovanú výrobu
a taktiež pri návrhu nových postupov
- jednotlivé prvky výrobného procesu si budú navzájom vymieňať údaje podľa aktuálnej požiadaviek
- výrobné systémy budú vzájomne riadené a prevádzkované v reálnom čase, prípadne s malým
oneskorením, umožňujúcim priamo ovplyvňovať prebiehajúci proces
- výrobné systémy budú nastavované nastavené pre zabezpečenie efektívnosti využitia pracovného času,
náročností na energie
- automatizované a inteligentne riadiace systémy funkčne nahradia ľudskú rutinnú prácu pri fyzicky
opakovaných a inými spôsobmi zaťažujúcich činnostiach ( dávkovanie , vyberanie , nastavovanie
parametrov pre riadenie výrobného procesu)

Ďalšie požiadavky na technologický celok:






Riešenie kybernetickej bezpečnosti technologického celku – jedná sa o zabezpečenie prístupu
k systému a k dátam (HW a SW)
Dátové centrum – všetky dáta budú uchovávané na samostatné záložné disky (HW)
Prediktívna údržba - Sledovaním dát vibrácií, mazania a teploty ložísk umožňuje rozšíriť a spresniť
existujúce plány a samotný výkon údržby. Týmto sa eliminuje riziko zlyhania stroja. Sledovanie
a regulácia dávkovania inertného plynu zabezpečuje dodržiavanie ochrany a bezpečnosti
pracovného procesu
Cloud pre Smart Industry - Komunikačným riešením cez internet bude umožnené využívať rôzne
softvérové a komunikačné riešenia online, ako je riešenie problémov vzniknutých počas
výrobného procesu. Týmto krokom vzhľadom na rýchlosť riešenia nebude dochádzať odstávkam
technologických zariadení, ktoré spôsobuje ekonomické straty a znehodnotenie produktu
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Požiadavka na sledované a zaznamenávané dáta:
Generátor dusíku:
 Vstupný tlak kompresoru
 Čistota dusíku
 Prietok dusíku
 Tlak dusíku
Odstredivka:
 Prietok produktu do odstredivky
 Údaje o spotrebe elektrickej energie pohonu odstredivky
 Vstupný tlak do inertizačnej stanice
 Tlaku v jednotlivých vstupných inertizačných bodoch na odstredivke
 Teplota hlavných ložísk odstredivky
 Vibrácie odstredivky
 Otáčky bubnu odstredivky
 Zaťaženie systému pohonu odstredivky
 Diferenčné otáčok závitovky odstredivky
 Poloha pneumatických uzáverov
 Program CIP

Reaktor:
 Tlak
 Teplota
 Čas
 Hladina extrakčnej zmesi
 Chod miešadla

CALENDULA, a.s. , 065 11 Nová Ľubovňa 238 A,

IČO:35748320

Obr. 1
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Miesto/miesta dodania:
CALENDULA, a.s. 065 11 Nová Ľubovňa 238 A

Lehota dodania tovaru:
Do 10 mesiacov odo dňa doručenia písomnej objednávky kupujúceho predávajúcemu, ktorá bude
doručená predávajúcemu po kladnom výsledku overeného procesu verejného obstarávania zo strany
poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“).
Splatnosť faktúry:
Najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia faktúry.
Podmienkou splatnosti faktúry je dodanie kompletnej nižšie uvedenej dokumentácie:
- prehlásenie o zhode,
- protokol z odovzdania a prevzatia tovaru,
- materiálový atest na časti linky prichádzajúce do styku s produktom potvrdzujúci jeho
vhodnosť pre výrobu farmaceutických a potravinárskych produktov,
- Protokol z vykonania Inštalačnej a operačnej validácie dodanej linky
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Príloha č. 2

Technické parametre a požiadavky predmetu zákazky so stanovením ceny
NÁVRH UCHÁDZAČA
NA PLNENIE KRITÉRIÍ A CENOVÁ TABUĽKA
Názov zákazky: „Inovatívna technologická extrakčná linka pre spracovanie prírodných látok
s využitím inteligentných technológií s príslušenstvom“.
Základné údaje
Názov / obchodné meno uchádzača:
Adresa sídla /miesta podnikania uchádzača:
IČO:
IČ DPH:
Ulica č.:
Obec:
PSČ
Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE* platiteľom DPH.
Inovatívna technologická extrakčná linka pre spracovanie prírodných látok
s využitím inteligentných technológií s príslušenstvom - logický celok
Požadované technické parametre - príslušenstvo
Inteligentné riešenia realizované v rámci projektu musia
ako celok v produkčnej prevádzke umožniť priebežnú
optimalizáciu produkčného procesu s využitím
digitálnych dát. To znamená, že po realizácii projektu
musí byť produkčná prevádzka schopná poskytovať
digitálnu dátovú zostavu, ktorú možno využiť ako základ
pre sledovanie, kontrolu, analýzu a optimalizáciu
činností, ktoré zariadenia alebo technologický celok v
rámci prevádzky podniku vykonáva. Celý systém linky
má byť riadený z centrálneho riadiaceho panelu so
zabezpečením automatizácie výrobného procesu.
Základné pojmy:

Požiadavka

1Poznámka

áno

Automatizácia výrobného procesu - inteligentné riešenie, ktoré predstavuje komplexný cieľavedomý proces zavádzania
automatických strojov, zariadení a riadiacich postupov, umožňujúcich plne alebo vo vysokej miere vykonávať priemyselné
činnosti len s využitím samočinných strojov a iných zariadení, s úlohou človeka v nastavovaní, programovaní, kontrole a servise.
Ich cieľom je zvýšenie efektívnosti a účinnosti prevádzky pri rutinných, monotónnych, fyzicky intenzívnych, zdravie zaťažujúcich
a na presnosť náročných úkonoch.
Základná automatizácia jednotlivého procesu - inštalácia výrobných, manipulačných a iných zariadení, ktoré sú vybavené
pomocným systémom, využívajúcim inteligentné riešenie (napr. automatický podávač alebo polohovadlo). Umožňujú tak nielen
automatické vykonávanie činnosti a odbúranie opakovanej činnosti v podobe ľudskej práce. Zároveň využíva prvky, ktoré
umožňujú ich zapojenie do komplexnejších inteligentných riešení.
CENA LOGICKÉHO CELKU v EUR
Zahŕňa všetky náklady s obstaraním, dodaním linky(
základu stroja a príslušenstva ) do sídla zadávateľa,
zaškolením pracovníkov a jej uvedením do činnosti,
vrátane skúšobnej overovacej prevádzky
- suma
nižšie uvedených položiek.

BEZ DPH

S DPH
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1. BIOREAKTOR na získavanie extraktov a prchavých zložiek
z rastlinných substrátov s príslušenstvom – 1 kus (základ stroja)
názov výrobcu:
typové označenie2 :

BEZ DPH

S DPH

Požiadavka

1Poznámka

CENA v EUR

Požadované technické parametre - príslušenstvo
Nominálna kapacita bioreaktora
Prevedenie reaktora dvoj plášť. nádoba s ohrevom
vodna para
Ohrev parou v dvoj plašti s automatickou reguláciou
teploty a jej záznamom
Prevedenie zariadenia- výbušné
Meranie teploty a tlaku v zariadení (certifikované a
overené meradlá)
Regulácia doby extrakcie, meranie hladiny extrakčnej
zmesi
Opláštenie izolácie nerez
Materiál nádoby prichádzajúci do styku s produktom
vhodný pre potravinárske a farmaceutické použitie
Systém miešania zabezpečujúci homogénnosť náplne
pri rôznych typoch suroviny. Optimálne pomocou
kotvového miešadla
Elektroinštalačné rozvody s meraním a reguláciou
teploty, tlaku procesu umožňujúci záznam meraných
hodnôt
Otáčky miešadla min 50 ot/min. s ich reguláciou
Uzatvárací systém plnenia surovinou / rastlinným
materiálom/ z vrchu nádoby

min. 4000 litrov
áno
10-120 °C
ZONA 1
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

2. Dekanter zariadenie na separáciu extrahovaných rastlín – 1 kusy (základ stroja)
Inovatívne zariadenie je horizontálna, bubnová/kónická plnoplášťová dekantačná odstredivka na kontinuálnu separáciu
suspenzie kvapalnej fáze a jednej pevnej fáze s vyššou mernou hmotnosťou než kvapalná fáza.
názov výrobcu:
typové označenie2:
BEZ DPH
CENA

S DPH
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Požadované technické parametre - príslušenstvo
Požadovaný druh zariadenia - sedimentačná
odstredivka
Kapacita pevnej separácie zmesi
Zariadenie pracuje vo výbušnom prostredí ,
Požadované splnenie normy Zóna 1
Umývanie a čistenie zariadenia- automatizované
Plná automatizácia zariadenia s možnosťou vzdialeného
prístupu ovládania
Kapacita hydraulická
Materiál zariadenia prichádzajúci do styku s produktom:
vhodný pre potravinárske a farmaceutické použitie
Elektronické meranie diferenčných otáčok a otáčok
bubna
Kontrola vybrácií

Požiadavka

IČO:35748320

1Poznámka

áno

min. 300kg/hod
áno
CIP
áno
min. 5m3/hod
áno
áno
áno

Monitorovacie zariadenie teploty hlavných ložísk

áno

Elektroinštalačné rozvody s meraním a reguláciou
parametrov teploty, otáčok, prietoku počas výrobného
procesu umožňujúci záznam meraných hodnôt.
Plnoautomatizovaný systém riadenia linky s možnosťou
diaľkového prístupu, vrátane kompletného záznamu
prevádzkových hodnôt.

áno

Automatická regulačná stanica dávkovania inertného
plynu

áno

2.1 Generátor dusíka - inertného plynu na zabezpečenie dávkovania inertného plynu do sústavy odstredivky- 1 komplet
(príslušenstvo)
názov výrobcu:
typové označenie2:

BEZ DPH

S DPH

Požiadavka

1Poznámka

CENA v EUR

Požadované technické parametre - príslušenstvo
Prietok dusíka
Čistota dusíka
Adsorpčný sušič

10-40 m3/hod.
99,9 %
áno
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Vzdušník ( zásobník dusíka)
Skrutkový kompresor

áno
áno

Vzdušník ( zásobník stlačeného vzduchu)

áno
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3. Dopravné a transportné cesty – 1 komplet ( príslušenstvo)
BEZ DPH

S DPH

CENA v EUR

Požadované technické parametre – príslušenstvo
Centrálny riadiaci systém extrakčnej linky
Potrubné prepojenie technológie v prevedení- materiál
vhodný pre potravinárske a farmaceutické použitie
Káblové prepojenie jednotlivých zariadení
Čerpadlo na dávkovanie produktu do odstredivky.
Materiál častí prichádzajúcich do styku s produktom
v prevedení vhodnom pre potravinárske
a farmaceutické použitie
Regulácia čerpadlá prostredníctvom frekvenčného
meniča
Dopravné a transportné cesty bioreaktora pre plnenie
produktu a jeho vyprázdňovanie
Výkon čerpadlá

Požiadavka

1Poznámka

áno
áno
áno
áno
áno
áno
min.
3500 lit/hod

Poznámka:
1) Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie - áno/nie, odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďalšie doplňujúce
informácie a skutočnosti . Čiselné údaje uviesť ako konkrétny parameter.
2) typové označenie , pokiaľ existuje

Prehlásenie uchádzača:
Svojim podpisom potvrdzujem, že:
1. v súvislosti s touto zákazkou nevzniknú obstarávateľovi žiadne iné dodatočné náklady,
2. súhlasím s podmienkami uvedenými v Prílohe č. 4 Kúpna zmluva

V ...........................................dňa: .................................

_____ __________________________________
Meno a priezvisko , podpis a odtlačok pečiatky

Pozn.:

7.

3.

2.

2

1

Dopravné a transportné cesty

V .............................................. dňa: ..........................

montáže (inštalácie), zaškolenia a dopravy na miesto plnenia určené verejným obstarávateľom

jednotková cena za položku (v EUR bez DPH) zahŕňa všetky náklady verejného obstarávateľa vrátane

0,00 €

Cena spolu za predmet zákazky s DPH v
EUR:

Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho / nych zástupcu / ov

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

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Hodnota DPH 20 % v EUR:

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Celková cena
za položku
(v EUR bez DPH)/ v
prípade neplatcu DPH
konečná cena

0,00 €

1

1

1

1

Množstvo

Jednotková cena
za položku (v EUR
bez DPH)/ v prípade
neplatcu DPH
konečná cena 2

Cena spolu za predmet zákazky bez DPH
v EUR:

komplet

komplet

ks

Dekanter zariadenie na separáciu
extrahovaných rastlín

Generátor dusíka-inetrného plynu na
zabezpečenie dávkovania inertného plynu do
sústavy odstredivky

ks

Názov výrobcu, typové označenie 1

Merná
jednotka

Bioreaktor na získavanie extraktov a prchavých
zložiek z rastlinných substrátov s príslušenstvom

uchádzač doplní názov výrobcu, typové označenie, pokiaľ existuje

Príslušen
stvo

1.

Základ stroja

Názov položky tovaru: Inovatívna technologická linka pre
Por. č. spracovanie prírodných látok s využitím inteligentných
technológií s príslušenstvom – logický celok

"Inovatívna technologická linka pre spracovanie prírodných látok s využitím inteligentných technológií s príslušenstvom“

Cenová ponuka
Názov predmetu zákazky (logický celok):

Príloha č. 3 - cenová špecifikácia tovaru
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Príloha č. 4 - Kúpna zmluva
Vzor: Návrh kúpnej zmluvy
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Článok I.
Zmluvné strany
1. Kupujúci:
Názov: CALENDULA, a.s.
Sídlo: Nová Ľubovňa 238 A , 065 11 Nová Ľubovňa
Štatutárny zástupca:

Ján Valigurský – predseda predstavenstva

IČO: 35 748 320
DIČ: 2020252542
IČ DPH: SK2020252542
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka

zahraničnej banky

Číslo účtu: 1480448000/1111
IBAN: SK52 1111 0000 0014 8044 8000
Telefón: 052 / 436 83 18, 0905 459 065
Fax: 052 / 432 45 85
E-mail: calendula@calendula.sk
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove Oddiel: Sa, Vložka č. 10122/P
(ďalej len „kupujúci“)
2. Predávajúci:
Obchodné meno: …..............................................................................
Sídlo (adresa): …..............................................................................
Štatutárny zástupca: …..............................................................................
IČO: …..............................................................................
DIČ/IČ DPH: …..............................................................................
Bankové spojenie:…...................................., č. ú.:................................
IBAN: …..............................................................................
Telefón: …..............................................................................
Fax: …..............................................................................
E-mail: …..............................................................................
Zapísaný v: …..............................................................................
(ďalej len „predávajúci“)

CALENDULA, a.s. , 065 11 Nová Ľubovňa 238 A,

IČO:35748320

Článok II.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa tovaru „Inovatívna technologická linka pre spracovanie prírodných látok
s využitím inteligentných technológií s príslušenstvom“ (ďalej len „tovar“), ktorý je špecifikovaný v Prílohe č. 1 –
Opis predmetu zákazky a Prílohe č. 2 –Technické parametre a požiadavky predmetu zákazky so stanovením
ceny (“Návrh uchádzača na plnenie kritérií a cenová ponuka“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. a ktorý je
výsledkom výzvy na predkladanie ponúk (Zákazka nespadajúca pod ZVO podľa § 1 ods. 2 až 14 ZVO vyhlásená
osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie
stavebných prác, poskytnutie služieb z NFP).

1.

Touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu nový (nepoužívaný) tovar
do miesta plnenia
a previesť na neho vlastnícke práva k dodanému tovaru a kupujúci sa zaväzuje prevziať riadne dodaný tovar a zaplatiť
zaň predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s článkom IV. tejto zmluvy.

2.

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať najneskôr pri dodaní tovaru kupujúcemu nasledujúce doklady vzťahujúce sa na
dodávaný tovar:
a) návod na obsluhu, programovanie a údržbu slovensky/český + 1x elektronicky na CD),
b) prehlásenie o zhode,
c) atest kvality prípadne prehlásenie, že materiál zariadenia prichádzajúci do styku s produktom je vhodný pre
potravinárske a farmaceutické použitie

3.

Predávajúci potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou požadovaného tovaru, že sú mu známe
technické a kvalitatívne podmienky dodania tovaru.

4.

Súčasťou ceny tovaru sú náklady na manipulačné zariadenia pre vykládku, dopravu na miesto plnenia tovaru
a samotnú montáž tovaru, sprevádzkovanie tovaru a zaškolenie zamestnancov kupujúceho ohľadom obsluhy a údržby
tovaru.

5.

Predávajúci zároveň prehlasuje, že tovar nemá žiadne právne vady a nie je zaťažené právom tretej osoby.
Článok III.
Termín, miesto a spôsob plnenia

1.

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar (predmet zmluvy) do miesta plnenia v celom rozsahu v termíne najneskôr: do 10
mesiacov odo dňa doručenia písomnej objednávky kupujúceho predávajúcemu, ktorá bude doručená predávajúcemu po
kladnom výsledku overeného procesu obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (ďalej
len „NFP“).

2.

Miestom plnenia (dodania) tovaru je sídlo kupujúceho: CALENDULA, a.s., Nová Ľubovňa 238 A, 065 11 Nová Ľubovňa.

3.

Predávajúci upovedomí kupujúceho o termíne dodania tovaru do miesta plnenia najmenej 5 pracovné dni vopred.
Kupujúci vykoná v mieste dodania kontrolu úplnosti dodaného tovaru a je oprávnený tovar odmietnuť, nepodpísať dodací
list a preberací protokol, ak tovar nebude mať požadovanú kvalitu a akosť.

4.

Predávajúci je povinný dodať tovar v nasledovnom rozsahu:
- transport tovaru a príslušenstva na miesto inštalácie určeného kupujúcim,
- vizuálna kontrola dodávky pozostávajúcej z tovaru a jeho príslušenstva určeného na zapracovanie pre účely
dodania tovaru,
- inštalácia tovaru a sprevádzkovanie všetkých jeho funkcií a dodaného vybavenia,
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zaškolenie zamestnancov kupujúceho v oblasti obsluhy, údržby a programovania tovaru v rozsahu min. 2 prac.
dni.
Predávajúci dodá všetky časti tovaru včas a riadne, do termínu ustanoveného v bode 1. tohto článku.
-

5.

Dopravu tovaru do miesta dodania zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo tak, aby bola
zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.

6.

Dodacie listy predkladané pri dodávke tovaru kupujúcemu musia obsahovať číslo tejto zmluvy, názov tovaru , ktorý je
obsahom dodávky. Poverená osoba kupujúceho prekontroluje a písomne potvrdí správnosť a zhodu dodacích listov
s obsahom dodávky, ktorý je predmetom tejto zmluvy.

7.

Nebezpečenstvo škody na dodávanom tovare ostáva na predávajúcom až do momentu prevzatia tovaru kupujúcim na
základe preberacieho protokolu podpísaného oprávnenými osobami obidvoch zmluvných strán.

8.

Predávajúci zodpovedá za dodržiavanie zásad bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany zdravia vlastných
zamestnancov pri dodaní tovaru na pracovisku a v priestoroch kupujúceho. Predávajúci výslovne prehlasuje, že sa
oboznámil s bezpečnostnými a organizačnými predpismi platnými na pracovisku kupujúceho.
Článok IV.
Kúpna cena

1.

Kúpna cena za tovar vyplýva z ponuky predávajúceho vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Podrobný rozpis ceny jednotlivých položiek je uvedený v prílohe
č. 3 tejto zmluvy Cenová špecifikácia tovaru.

2.

Kúpna cena za tovar podľa bodu 1. tohto článku je nasledovná:
Cena celkom za celý tovar spolu bez DPH

............................... EUR

Cena celkom slovom bez DPH: ...................................................................................... EUR
DPH 20 %

............................... EUR

Cena celkom za celý tovar spolu s DPH

............................... EUR

3.

V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru do miesta dodania spolu s DPH,
vrátane dopravných nákladov, odskúšania funkčnosti tovaru a zaškolenia obsluhy v zmysle tejto zmluvy.

4.

Kúpna cena uvedená v bode 2. tohto článku je cenou maximálnou, konečnou a nemennou, na báze DDP NOVÁ
ĽUBOVŇA podľa INCOTERMS 2010.

5.

Predávajúci jasne prehlasuje, že cena stanovená v bode 1. tohto článku je cenou pevnou a zohľadňuje všetky zmluvne
stanovené podmienky. Predávajúci berie na vedomie, že si nemôže uplatniť navýšenie ceny z dôvodu prípadného
chybného výpočtu pri spracovaní ponuky, ako ani z dôvodu neznalosti stavu, podmienok a procesov potrebných pre
dodanie tovaru v zmysle tejto zmluvy.
Článok V.
Platobné podmienky

1.

Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy.

2.

Predmet zmluvy (tovar) bude financovaný z vlastných prostriedkov a z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného
programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 9: Podpora výskumu, vývoja a inovácií Investičná priorita 1b: Podpora
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investovania podnikov do výskumu a inovácie.. Špecifický cieľ 9.5: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít
a technologického transferu.
3.

Predávajúci vyhotoví faktúru po prevzatí tovaru kupujúcim v mieste dodania a doručí ju na adresu kupujúceho vrátane
všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach.

4.

Predávajúci zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v súlade so
zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. K faktúre je predávajúci povinný
priložiť potvrdený dodací list a preberací protokol podľa článku III. tejto zmluvy.

5.

Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to najneskôr v deň jej splatnosti.
Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia
opravenej faktúry kupujúcemu.

6.

Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia faktúry.
Podmienkou splatnosti faktúry je dodanie kompletnej nižšie uvedenej dokumentácie:
prehlásenie o zhode,
protokol z odovzdania a prevzatia tovaru, záznam o skúške funkčnosti dodanej linky,
materiálový atest na časti linky prichádzajúce do styku s produktom potvrdzujúci jeho vhodnosť pre výrobu
farmaceutických a potravinárskych produktov,
protokol IQ a OQ validácie

7.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena tovaru sa považuje za zaplatenú momentom odpísania peňažných prostriedkov z
účtu kupujúceho.
Článok VI.
Odovzdanie a prevzatie tovaru do užívania, nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že konečná skúška funkčnosti dodanej linky sa vykoná za prítomnosti zástupcov oboch
zmluvných strán, o priebehu ktorej bude spísaná zápisnica.

2.

Po úspešnom overení všetkých parametrov uvedených v Čl. II. podpíše predávajúci a kupujúci záverečný preberací
protokol.

3.

Neúspešné overenie akéhokoľvek z kritérií je dôvodom na neprevzatie tovaru kupujúcim a predávajúci je povinný na
vlastné náklady vykonať všetky nevyhnutné úkony na tovare tak, aby tovar splnil kritéria uvedené v bode 1. tohto článku.

4.

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru jeho riadnym prevzatím v mieste dodania.
Článok VII.
Zodpovednosť za vady a reklamácie

1.

Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a vo vyhotovení podľa tejto zmluvy a prílohy č. 2
a č. 3 k tejto zmluve, spôsobilom na použitie na obvyklý účel.

2.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na dodaný tovar v záručnej dobe najmenej 24 mesiacov. Záručná doba
začína plynúť nasledujúci deň po riadnom prevzatí tovaru kupujúcim v mieste dodania a potvrdením záručného listu.
Predávajúci je povinný počas záručnej doby poskytovať bezplatne záručné opravy na dodaný tovar.

3.

Predávajúci sa zaväzuje v záručnej dobe tovaru v lehote dvoch pracovných dní od doručenia písomnej reklamácie
začať s odstraňovaním vád na vlastné náklady. Predávajúci sa zároveň zaväzuje vybaviť reklamáciu kupujúceho
v lehote do 30 dní odo dňa jej uplatnenia.
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4.

Ak sa na tovare počas záručnej doby vyskytne vada zavinená kupujúcim, predávajúci je povinný začať a vykonať jej
odstránenie na náklady kupujúceho v lehote podľa bodu 3. tohto článku.

5.

Nahlásenie vady tovaru kupujúcim podľa tohto článku musí čo najpodrobnejšie popisovať vadu a technický stav tovaru.

6.

Kupujúci je povinný v prípade vyskytnutia sa vady na dodanom tovare vady oznámiť predávajúcemu bez zbytočného
odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia nárokov z vád
tovaru (reklamácia) zo strany kupujúceho, záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa
po dni odovzdania tovaru bez vád.

7.

Nároky kupujúceho z vád tovaru:
a) požadovať v primeranej lehote dodávku náhradného tovaru v zmluvne dohodnutej kvalite na náklady predávajúceho,
alebo
b) požadovať primeranú zľavu z ceny dodaného tovaru, alebo
c) odstúpiť od zmluvy.

8.

V prípade ak predávajúci odmietne odstrániť vady tovaru uplatnené doručenou písomnou reklamáciou alebo v lehote
podľa bodu 3. tohto článku nepristúpi ku odstraňovaniu uplatnených vád tovaru, je kupujúci oprávnený tieto vady
odstrániť sám, spôsobom podľa vlastného uváženia na náklady predávajúceho.

9.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru.
Článok VIII.
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania

1.

V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania tovaru dohodnutý v tejto zmluve, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu
vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny bez DPH. Ak
došlo k omeškaniu predávajúceho s dodaním tovaru z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr. živelná pohroma, vojnový
konflikt, štrajk), kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči predávajúcemu počas trvania vyššej moci.

2.

V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2
Obchodného zákonníka z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

3.

Za nesplnenie povinnosti predávajúceho požiadať kupujúceho o súhlas so zmenou subdodávateľa podľa článku XI.
bodu 2. tejto zmluvy si zmluvné strany dohodli zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR.

4.

V prípade omeškania predávajúceho s nástupom na servisný zásah podľa čl. VII. tejto zmluvy za účelom odstraňovania
vád, patrí kupujúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR za každý začatý deň omeškania. Nárokom na
zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody spôsobenej omeškaním splnenia zákonnej
povinnosti.

5.

Sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana strane oprávnenej nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne
druhej strane škoda.

6.

Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.
Článok IX.
Vyššia moc

1.

Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné
strany (napr.: živelné pohromy, mobilizácia a pod.).
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Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa
bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k tovaru, k cene a času
plnenia. Ak nedôjde k dohode môže zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc odstúpiť od zmluvy. Účinky
odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
Článok X.
Odstúpenie od zmluvy

1.

Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť, ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných povinností druhou
stranou a v ostatných prípadoch stanovených v Obchodnom zákonníku. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane
oznámené písomne, inak je neplatné a musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení odstupujúcej strany
doručené druhej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako
nedoručiteľná a ak predávajúci neoznámil písomne kupujúcemu zmenu jeho sídla. Zmluva v tomto prípade zaniká dňom
nasledujúcim po vrátení zásielky.

2.

Omeškanie s dodaním tovaru viac ako 30 dní oproti dohodnutému množstvu, dohodnutému termínu dodania tovaru,
kvalite a vyhotoveniu sa bude považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy. Predávajúci nemá v takomto prípade
právo požadovať úhradu žiadnych vzniknutých nákladov.

3.

Nedodržanie záväzku kupujúceho uhradiť oprávnene účtovanú sumu podľa článku V. bodu 5. a 6. tejto zmluvy, budú
zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy
(§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka).

4.

Odstúpením od tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa
však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nároku na zmluvnú pokutu alebo na úrok
z omeškania.
Článok XI.
Subdodávatelia a pravidlá pre zmenu subdodávateľov

1. Zmluvné strany v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
(ďalej zákon o VO) sa dohodli, že neoddeliteľnou prílohou zmluvy budú údaje o všetkých známych subdodávateľoch
Zhotoviteľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia.
2. Objednávateľ v súlade s § 41 ods. 4 zákona určuje pravidlá pre zmenu subdodávateľa a počas plnenia tejto zmluvy.
V prípade zmeny subdodávateľa a počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ , ktorého sa návrh na zmenu týka,
spĺňať podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o VO. Zhotoviteľ je povinný kupujúcemu najneskôr 3 dni pred
dňom, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude
obsahovať minimálne: identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa (aj údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), predmet subdodávky a doklady
preukazujúce, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa druhej vety tohto bodu zmluvy.
3. Objednávateľ v zmysle § 11 ods. 1 zákona o VO neodsúhlasí subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do
Registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v tomto registri.
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4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov, alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny
subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o VO), má
Objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za
každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia
1.

Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené
osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

2.

Táto zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva s predávajúcim nadobudne
účinnosť po splnení odkladacej podmienky, a to nasledujúci deň po dni doručenia súhlasného stanoviska
Poskytovateľa NFP so zrealizovaným obstarávaním a to doručením Správy z kontroly obstarávania , v ktorej
poskytovateľ uvedie, že výdavky z predmetného obstarávania pripúšťa do financovania.. Predávajúci vyhlasuje, že si
v prípade nesúhlasného stanoviska zo strany poskytovateľa NFP neuplatní u kupujúceho žiadny finančný nárok .

3.

Kupujúci si v rámci záväzkového vzťahu s predávajúcim vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s
predávajúcim v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim a výsledky
administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania
tovaru (predmetu zmluvy).

4.

Túto zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť na základe dohody zmluvných strán iba formou písomných dodatkov –
zmenou zmluvy v súlade so ZVO, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5.

Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.

Prípadné spory vzniknuté z plnenia tejto zmluvy budú riešiť zmluvné strany dohodou, v prípade, že to nebude možné,
podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

7.

Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží štyri rovnopisy a predávajúci obdrží dva
rovnopisy.

8.

Zmluvné stany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.

9.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

CALENDULA, a.s. , 065 11 Nová Ľubovňa 238 A,

IČO:35748320

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 -Technické parametre a požiadavky predmetu zákazky so stanovením ceny
(Návrh uchádzača na plnenie kritérií a cenová ponuka)
Príloha č. 3 - Cenová špecifikácia tovaru
Príloha č.4 - Zoznam subdodávateľov (ak existujú )

V Novej Ľubovni, dňa: ..... ..... 2020

V ..............................., dňa: ..... ..... 2020

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

CALENDULA, a.s.

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

Ján Valigurský
predseda predstavenstva

.............................................
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Príloha č. 4 Kúpnej zmluvy

Zoznam subdodávateľov1
Názov / obchodné meno dodávateľa:
Predmet zákazky:
Inovatívna technologická extrakčná linka pre spracovanie prírodných látok s využitím inteligentných technológií
s príslušenstvom

Názov a sídlo subdodávateľa /IČO

Podiel
subdodávky
z celkovej
ceny predmetu
zákazky v %

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa
(meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia, funkcia

Názov:
Sídlo:
IČO:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Poznámka:
1) vyplňuje sa v prípade, ak uchádzač uplatňuje subdodávateľov

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

.............................................................................................
podpis a pečiatka
osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača

