
 

 

Príloha č. 1A Predmet plnenia  

1. Stručný opis predmetu plnenia 

V texte tejto prílohy majú pojmy uvedené s veľkým počiatočným písmenom význam uvedený v Zmluve. 

Podrobné vymedzenie predmetu plnenia (Diela) je uvedené v bodoch 2.2. a 2.3. Zmluvy. Technická 

špecifikácia predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 1B a bola poskytnutá Zhotoviteľovi.  

Predmet plnenia (Dielo) musí byť v plnom rozsahu v súlade s technickou špecifikáciou uvedenou v 

Prílohe č. 1B. 

Predmetom plnenia je: 

1.1 dodávka Diela – 26 Kusov vrátane služieb Technickej pomoci (školenia, oprava, údržba Diela, 

servisná podpora) v rozsahu nevyhnutnom pre integráciu v zmysle Prílohy č. 1B; 

1.2 poskytnutie služieb Technickej pomoci nad rámec uvedený v bode 1.1 podľa cenníka uvedeného 

v Prílohe č. 2. Služby Technickej pomoci budú čerpané maximálne v rozsahu 550 MD (1 MD = 8 

človekohodín). 

Služby Technickej pomoci v sebe zahŕňajú: 

1.2.1 Školenia obslúh a dielenských špecialistov, 

1.2.2 Opravy diela, 

1.2.3 Servis, 

1.2.4 Montážne práce. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje služby Technickej pomoci poskytovať Objednávateľovi za podmienok 

dohodnutých Zmluve a v Prílohe č. 1A a Prílohe č. 1B a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za tieto 

služby dohodnutú cenu podľa cenníka uvedeného v Prílohe č. 2.  

2. Harmonogram plnenia 

Harmonogram plnenia bude realizovaný v období od účinnosti Zmluvy do roku 2022, v súlade s 

podmienkami uvedenými nižšie v tomto bode 2.  

Prvá séria:  

V prípade, že sa Zhotoviteľ zaviazal v Prílohe č. 2 na kratšiu lehotu plnenia v rámci prvej série, je 

povinný ju dodržať. 

- V rámci prvej série budú dodané celkovo 4 Kusy. Postupnosť pri plnení Diela v rámci prvej série (4/2* 

Kusy): 

Tabuľka č. 1: 

1. Predloženie skúšobných vzoriek 

zvarov 

Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi 

skúšobné vzorky zvarov v súlade s bodom 3.1. 

tejto Prílohy č. 1A do 6 týždňov od účinnosti 

Zmluvy. 

2. Predloženie certifikátov špecialistov 

podľa bodu 3.2 tejto Prílohy č. 1A 

a preukázanie splnenia povinnosti 

podľa Zákona o registri partnerov 

verejného sektora 

Zhotoviteľ je povinný predložiť:  

(i) certifikáty špecialistov podľa bodu 3.2 tejto 

Prílohy č. 1A; 

(ii) výpis z registra partnerov verejného sektora 

Zhotoviteľa, ktorým Zhotoviteľ Objednávateľovi 

preukáže, že má splnené povinnosti, ktoré 



 

 

Zhotoviteľovi vyplývajú zo Zákona o registri 

partnerov verejného sektora podľa bodu 6.10. 

Zmluvy, a to do 2 týždňov od účinnosti Zmluvy. 

3. Preukázanie výrobných kapacít Zhotoviteľ je povinný počas celého plnenia 

preukázať výrobné kapacity v súlade s bodom 3.3 

tejto Prílohy č. 1A, do 5 pracovných dní od 

doručenia výzvy.  

Výzvu Objednávateľ zašle najneskôr do 15 dní od 

predloženia certifikátov špecialistov a preukázaní 

splnenia povinnosti podľa Zákona o registri 

partnerov verejného sektora Zhotoviteľom.  

4. Priebežná kontrola kvality zhotovenia priebežne počas výroby v týždenných intervaloch 

podľa určenia zadávateľa 

5. Akceptačné konanie Zhotoviteľ je povinný zaslať Objednávateľovi 

Výzvu k akceptačnému konaniu najneskôr 10 

pracovných dní pred dňom konania preberacieho 

konania. 

6. Zhotovenie 4/2* Kusov a 

ich odovzdanie  

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a odovzdať 4/2* 

Kusy najneskôr do 25 týždňov od účinnosti 

Zmluvy. 

7. Úspešné ukončenie preberacieho 

konania pre vyrobené 4/2* Kusy 

Zhotoviteľ je povinný vyrobiť a dodať 4/2* Kusy 

tak, aby sa úspešné ukončenie preberacieho 

konania pre 4/2* Kusy uskutočnilo najneskôr 25 

týždňov od účinnosti Zmluvy. 

Pokiaľ je v Prílohe č. 2 uvedená kratšia lehota na 

plnenie ako je uvedená v predchádzajúcej vete, 

lehota uvedená v Prílohe č. 2 má prednosť a 

Zhotoviteľ je povinný vyrobiť a dodať 4/2* Kusy 

podľa lehoty uvedenej v Prílohe č. 2. 

* Ak sa uzatvorí viacero Zmlúv o dielo. 

Druhá séria: 

- V rámci druhej série bude dodaných celkovo 6 Kusov. Postupnosť pri plnení Diela v rámci druhej série 

(6/3* Kusov): 

Tabuľka č. 2: 

1. Preukázanie výrobných kapacít Zhotoviteľ je povinný počas celého plnenia 

preukázať výrobné kapacity v súlade s bodom 3.3 

tejto Prílohy č. 1A, do 5 pracovných dní od 

doručenia výzvy. 

Výzvu Objednávateľ zašle najneskôr do 15 dní od 

úspešného ukončenia preberacieho konania pre 

prvú sériu. 



 

 

2. Priebežná kontrola kvality zhotovenia priebežne počas výroby v týždenných intervaloch 

podľa určenia zadávateľa 

3. Akceptačné konanie Zhotoviteľ je povinný zaslať Objednávateľovi 

Výzvu k akceptačnému konaniu najneskôr 10 

pracovných dní pred dňom konania preberacieho 

konania. 

4. Zhotovenie 6/3* Kusov a 

ich odovzdanie  

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a odovzdať 6/3* 

Kusov najneskôr do 15. júna 2020. 

5. Úspešné ukončenie preberacieho 

konania pre vyrobených 6/3* Kusov 

Zhotoviteľ je povinný vyrobiť a dodať 6/3* 

Kusov tak, aby sa  úspešné ukončenie 

preberacieho konania pre 6/3* Kusov uskutočnilo 

najneskôr do 15. júna 2020. 

* Ak sa uzatvorí viacero Zmlúv o dielo. 

Tretia séria: 

- V rámci tretej série budú dodané celkovo 4 Kusy. Postupnosť pri dodaní Diela v rámci tretej série (4/2* 

Kusy): 

Tabuľka č. 3: 

1. Preukázanie výrobných kapacít Zhotoviteľ je povinný počas celého plnenia 

preukázať výrobné kapacity v súlade s bodom 3.3 

tejto Prílohy č. 1A, do 5 pracovných dní od 

doručenia výzvy. 

Výzvu Objednávateľ zašle najneskôr do 15 dní od 

úspešného ukončenia preberacieho konania pre 

druhú sériu. 

2. Priebežná kontrola kvality zhotovenia priebežne počas výroby v týždenných intervaloch 

podľa určenia zadávateľa 

3. Akceptačné konanie Zhotoviteľ je povinný zaslať Objednávateľovi 

Výzvu k akceptačnému konaniu najneskôr 10 

pracovných dní pred dňom konania preberacieho 

konania. 

4. Zhotovenie 4/2* Kusov a 

ich odovzdanie  

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a odovzdať 4/2* 

Kusy najneskôr do 31. decembra 2020. 

5. Úspešné ukončenie preberacieho 

konania pre vyrobené 4/2* Kusy 

Zhotoviteľ je povinný vyrobiť a dodať 4/2* Kusy 

tak, aby sa  úspešné ukončenie preberacieho 

konania pre 4/2* Kusy uskutočnilo najneskôr do 

31. decembra 2020. 

* Ak sa uzatvorí viacero Zmlúv o dielo. 

Štvrtá séria: 

- V rámci štvrtej série budú dodané 4 celkovo Kusy. Postupnosť pri dodaní Diela v rámci štvrtej série 

(4/2* Kusy): 

 



 

 

Tabuľka č. 4:  

1. Preukázanie výrobných kapacít Zhotoviteľ je povinný počas celého plnenia 

preukázať výrobné kapacity v súlade s bodom 3.3 

tejto Prílohy č. 1A, do 5 pracovných dní od 

doručenia výzvy. 

Výzvu Objednávateľ zašle najneskôr do 15 dní od 

úspešného ukončenia preberacieho konania pre 

tretiu sériu. 

2. Priebežná kontrola kvality zhotovenia priebežne počas výroby v týždenných intervaloch 

podľa určenia zadávateľa 

3. Akceptačné konanie Zhotoviteľ je povinný zaslať Objednávateľovi 

Výzvu k akceptačnému konaniu najneskôr 10 

pracovných dní pred dňom konania preberacieho 

konania. 

4. Zhotovenie 4/2* Kusov a 

ich odovzdanie  

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a odovzdať 4/2* 

Kusy najneskôr do 15. júna 2021. 

5. Úspešné ukončenie preberacieho 

konania pre vyrobené 4/2* Kusy 

Zhotoviteľ je povinný vyrobiť a dodať 4/2* Kusy 

tak, aby sa  úspešné ukončenie preberacieho 

konania pre 4/2* Kusy uskutočnilo najneskôr do 

15. júna 2021. 

* Ak sa uzatvorí viacero Zmlúv o dielo. 

Piata séria: 

- V rámci piatej série budú dodané celkovo 4 Kusy. Postupnosť pri dodaní Diela v rámci piatej série 

(4/2* Kusy): 

Tabuľka č. 5: 

1. Preukázanie výrobných kapacít Zhotoviteľ je povinný počas celého plnenia 

preukázať výrobné kapacity v súlade s bodom 3.3 

tejto Prílohy č. 1A, do 5 pracovných dní od 

doručenia výzvy. 

Výzvu Objednávateľ zašle najneskôr do 15 dní od 

úspešného ukončenia preberacieho konania pre 

štvrtú sériu. 

2. Priebežná kontrola kvality zhotovenia priebežne počas výroby v týždenných intervaloch 

podľa určenia zadávateľa 

3. Akceptačné konanie Zhotoviteľ je povinný zaslať Objednávateľovi 

Výzvu k akceptačnému konaniu najneskôr 10 

pracovných dní pred dňom konania preberacieho 

konania. 

4. Zhotovenie 4/2* Kusov a 

ich odovzdanie  

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a odovzdať 4/2* 

Kusy najneskôr do 31. decembra 2021. 



 

 

5. Úspešné ukončenie preberacieho 

konania pre vyrobené 4/2* Kusy 

Zhotoviteľ je povinný vyrobiť a dodať 4/2* Kusy 

tak, aby sa  úspešné ukončenie preberacieho 

konania pre 4/2* Kusy uskutočnilo najneskôr do 

31. decembra 2021. 

* Ak sa uzatvorí viacero Zmlúv o dielo. 

Šiesta séria: 

- V rámci šiestej série budú dodané celkovo 4 Kusy. Postupnosť pri dodaní Diela v rámci šiestej série 

(4/2* Kusy):  

Tabuľka č. 6: 

1. Preukázanie výrobných kapacít Zhotoviteľ je povinný počas celého plnenia 

preukázať výrobné kapacity v súlade s bodom 3.3 

tejto Prílohy č. 1A, do 5 pracovných dní od 

doručenia výzvy. 

Výzvu Objednávateľ zašle najneskôr do 15 dní od 

úspešného ukončenia preberacieho konania pre 

piatu sériu. 

2. Priebežná kontrola kvality zhotovenia priebežne počas výroby v týždenných intervaloch 

podľa určenia zadávateľa 

3. Akceptačné konanie Zhotoviteľ je povinný zaslať Objednávateľovi 

Výzvu k akceptačnému konaniu najneskôr 10 

pracovných dní pred dňom konania preberacieho 

konania. 

4. Zhotovenie 4/2* Kusov a 

ich odovzdanie  

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť a odovzdať 4/2* 

Kusy najneskôr do 15. júna 2022. 

5. Úspešné ukončenie preberacieho 

konania pre vyrobené 4/2* Kusy 

Zhotoviteľ je povinný vyrobiť a dodať 4/2* Kusy 

tak, aby sa  úspešné ukončenie preberacieho 

konania pre 4/2* Kusy uskutočnilo najneskôr do 

15. júna 2022. 

* Ak sa uzatvorí viacero Zmlúv o dielo. 

3. Obsah plnenia 

3.1 Predloženie skúšobných vzoriek zvarov – Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi 

skúšobné vzorky zvarov v počte kusov vzoriek podľa dohody (min. 3 kusy) na kontrolu 

mechanických vlastností konštrukčných materiálov a zvarových spojov podľa Prílohy č. 1B (ďalej 

len „Vzorka“), ktoré vykoná nezávislý certifikovaný subjekt určený Objednávateľom, ktorý je 

kompetentný skúmať kvalitu zvarov v zmysle STN EN ISO 9956 / STN EN ISO 15607, STN EN 

ISO 15609 až STN EN ISO 15614 (ďalej len „Akreditovaný subjekt“). Výsledkom kontroly 

Vzoriek bude certifikát, pričom náklady s tým spojené je povinný uhradiť Akreditovanému 

subjektu Zhotoviteľ.  

Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela dodržiavať minimálne kvalitu certifikovaných 

Vzoriek.  



 

 

3.2 Predloženie certifikátov špecialistov súvisiace s plnením a preukázanie splnenia povinnosti podľa 

Zákona o registri partnerov verejného sektora - Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi 

v listinnej podobe certifikáty osôb, ktoré budú realizovať zhotovenie Diela, a to zváračov plniacich 

požiadavky podľa Prílohy č. 1B a výpis z registra partnerov verejného sektora Zhotoviteľa, ktorým 

Objednávateľovi preukáže, že má splnené povinnosti, ktoré Zhotoviteľovi vyplývajú zo Zákona o 

registri partnerov verejného sektora podľa bodu 6.10. Zmluvy. 

3.3 Preukázanie výrobných kapacít – Zhotoviteľ je povinný postupovať v súlade s bodom 6.8. Zmluvy. 

Ak Zhotoviteľ preukáže splnenie povinnosti podľa tohto bodu, Objednávateľ mu vydá potvrdenie 

podpísané oboma Zmluvnými stranami, konštatujúce preukázanie výrobných kapacít, ktoré je 

podkladom pre vystavenie zálohovej faktúry zo strany Zhotoviteľa.  

Pri poskytnutí nepravdivých/neúplných informácií o výrobných kapacitách vo väzbe na plnenie, je 

takéto konanie Zhotoviteľa považované za podstatné porušenie Zmluvy. 

3.4 Priebežná kontrola kvality zhotovenia – Zhotoviteľ je povinný postupovať v súlade s Čl. 6 Zmluvy. 

3.5 Akceptačné konanie – Zhotoviteľ je povinný postupovať v súlade s bodom 4.2.1. Zmluvy. 

3.6 Zhotovenie zmluvne dojednaného počtu Kusov a ich odovzdanie – Zhotoviteľ je povinný zhotoviť 

a odovzdať dojednaný počet Kusov v lehotách uvedených v bode 2. tejto Prílohy č. 1A.  

3.7 Preberacie konanie pre vyrobené Kusy - Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa 

k preberaciemu konaniu jedného, viacerých alebo všetkých Kusov podľa príslušnej série (viď. bod 

2. tejto Prílohy č. 1A, Tabuľky č. 1 až 6), a to v súlade s bodom 4.2. Zmluvy. 

4. Sankcie 

V prípade, že Zhotoviteľ predmet plnenia bude realizovať v rozpore s touto Prílohou č. 1A, Prílohou č. 

1B a Zmluvou (napr. neúplne, v odlišnej kvalitatívnej úrovni, v odlišnom čase), bude znášať sankcie 

podľa Zmluvy, pričom sankciami sú finančné sankcie a/alebo negatívne referencie a/alebo odstúpenie 

od Zmluvy.  

5. Podstatné porušenie Zmluvy 

Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa uvedenej v bode 2. Harmonogramu plnenia tejto 

Prílohy č. 1A alebo povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v bode 3. Obsah plnenia tejto Prílohy č. 1A je 

považované za podstatné porušenie Zmluvy s právnymi následkami uvedenými v Čl. 13 Zmluvy.  


