
Výzva na predloženie cenovej ponuky 
spracovaná v zmysle § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

 
Názov: T-Industry, s.r.o.  
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36327204 
Sídlo: Hoštáky 910/49 Myjava 907 01   
Krajina:  Slovenská republika 
Kontaktná osoba:  
Ing. Juraj Tomlain, PhD. 
Telefón:  
+421907712955 
E-mail:  
duro@tind.sk   
Internetová stránka: www.tind.sk 
(ďalej v texte aj „Objednávateľ“) 
 
2. Druh zákazky: Služby - Skupina 518 Ostatné služby 

 
3. Názov zákazky:  
 
Zmluvný priemyselný výskum v oblasti hardvéru a firmváru pre nabíjačky (PLC) – e-mobilita. 
  
4. Opis predmetu zákazky:  
 
Predmetom zákazky je: 

Objednávateľ realizuje projekt s názvom Výskum a inovácia komplexného "SMART telemetry 
unit“ riešenia (313012P434) OPVaI, ktorého náplňou je najmä: 

Priemyselný výskum v oblasti komplexných SMART systémov riadenia – konkrétne výskumom 
SMART telemetrickej jednotky, ktorá integruje najnovšie Internet of Things (IoT) platformy, 
obojsmernú PowerLine (PLC) a Radio Frequency (RF) komunikáciu (napr. pre riadenie osvetlenia 
(LED),sprístupnenie distribuovaných nabíjačiek pre e-mobilitu), a poskytnutie údajov z a do Smart 
City a Smart Grid (energetických distribučných a prenosových sústav) nadradených platforiem. 
Esenciálnou súčasťou projektu je aj inovačná časť – inovácia produktu (praktické uplatnenie a 
uvedenie produktu na trh). 

Počas dosahovania míľnika M2 - Vyrobený hardvérové prototyp SMART telemetrickej jednotky 
realizuje externe činnosť Návrh, implementácia hardvéru a firmváru pre nabíjačky (PLC) - e-
mobilita do SMART telemetrickej jednotky. 

Účelom je implementovať a integrovať ďalšiu platformu a to konkrétne e-mobilita a distribuované 
nabíjačky do riadiacej SMART telemetrickej jednotky. Jedná sa o nabíjačky, ktoré by boli 



umiestnené v niektorých stĺpoch verejného osvetlenia (Smart City) a tým, že by telemetrická 
jednotka komunikovala v rámci Smart Gridu dokázala by využiť nevyužitú kapacitu centrálneho 
elektrického pripojenia od distribučnej spoločnosti za účelom nabíjania e-vozidiel. Tento prístup 
podporí masívnejšie nasadenie e-vozidiel a ich prevádzku v bežných stredo a východo európskych 
sídliskách. 

V rámci dodania tejto služby sa očakáva dodanie výsledkov výskumu v oblasti hardvéru a firmváru 
pre nabíjačky (PLC) – e-mobilita minimálne v rozsahu potrebnom na implementovanie hardvéru a 
firmváru pre nabíjačky (PLC) - e-mobilita do SMART telemetrickej jednotky. A to konkrétne: 

I.) blokové návrhy 

II.) schematické návrhy 

III.) odporučenie pre dosky plošných spojov s typovým návrhom 

IV.) kompletný firmware (teda programové vybavenie) 

V.) testovacie protokoly 

Základné parametre a vlastnosti výsledkov tohto zmluvného výskumu sú: 

a) Integrovanie do stĺpov verejného osvetlenia 

b) Podpora OCPP protokolu 1.6 a vyššieho 

c) Automatické programové vyjednávanie dovoleného príkonu so smart telemetrickou  
jednotkou  

d) Podpora platobných štandardov pre nabíjanie vozidiel (GreenWay, ZSE, RWE a podobné 
resp. ekvivalentné) 

e) Rozhranie pre RFID resp. QR identifikáciu a autorizáciu  

f) Nutné implementovať obojsmernú výmenu dát – firmware 

g) Obojsmerná výmena dát prostredníctvom powerline (PLC) komunikácie – hardware 

h) Zabezpečenie požadovanej certifikácie podľa EN STN 

i) Predpokladaný rozsah služby – výskumu = 1900 os. hod. 

j) Predpokladaná doba riešenia – výskumu = 11 mesiacov 

k) V cenových ponukách prosím, okrem predpokladaného času na zmluvný výskum zohľadnite 
aj čas potrebný na naštudovanie súčasnej softvérovej platformy, dokumentácia a zdrojové kódy vám 
bude poskytnuté 



 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 44 650 € bez DPH 
 
6. Typ zmluvy: Zmluva o dielo  
 
7. Miesto dodania predmetu zákazky: Hoštáky 910/49 Myjava 907 01, Slovenská republika 
 
8. Variantné riešenie: neumožňuje sa 
 
9. Termín plnenia:  
       Do 11 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy s úspešným uchádzačom. 

 
10. Spoločný slovník obstarávania:  

CPV 73000000-2 (4) Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby 
 
11. Hlavné podmienky financovania:  

Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom nenávratného finančného príspevku zo 
štrukturálnych fondov EU, bezhotovostným platobným stykom. Dohodnutú zmluvnú cenu v 
EUR objednávateľ uhradí úspešnému uchádzačovi na základe písomnej zmluvy a predloženej 
faktúry. Fakturácia môže byť čiastková po dokončení dohodnutých funkčných celkov. 
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia na adresu uvedenú vo výzve na predkladanie 
ponúk. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Ostatné podmienky 
financovania podľa prílohy číslo 2. Vzorová zmluva o dielo. 
 

12. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:  
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej ponuky a jej 
prílohy; príloha číslo 1. Návrh na plnenie kritérií  a č. 2. Vzorová zmluva o dielo. 
 

13. Lehota a podmienky predloženia cenovej  ponuky:  
Objednávateľ žiada písomnú cenovú ponuku doručiť do 20.12.2019 do 12:00 hod. miestneho 
času v uzatvorenom obale, označenom adresou objednávateľa, adresou uchádzača a označením 
„Zmluvný priemyselný výskum v oblasti hardvéru a firmváru pre nabíjačky (PLC) – e-
mobilita“ „Neotvárať“ na adresu uvedenú v bode 1. 

 
14. Podmienky účasti uchádzačov: 

14.1 Oprávnenie realizovať predmet zákazky v súlade s § 32 ods.1,  písm. e) : 
oskenovaná kópia výpisu z Obchodného registra, živnostenského registra alebo informáciu o 
zápise v zozname podnikateľov.) Úspešný uchádzač predloží originál alebo overenú kópiu 
oprávnenia. 
 
14.2 Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods.1, písm. f), že nemá „uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
14.3 Oprávnenie realizovať predmet zákazky v súlade s § 34 ods.1,  písm. g) : ak ide o služby, 
uchádzač musí predložiť čestné prehlásenie o odbornej praxi (v dĺžke trvania min. 12 mesiacov 
v oblasti výskumu/vývoja/inovácií) aspoň jednej osoby na plnenie zmluvy.  
 



Na preukázanie odbornej spôsobilosti môže uchádzač alebo záujemca využiť kapacity inej 
osoby za predpokladu, že pri plnení zmluvy bude aj skutočne používať kapacity tejto osoby, čo 
preukáže písomným čestným vyhlásením, z ktorého musí vyplývať záväzok, že táto osoba 
poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.  
 
14.4 V zmysle prílohy číslo 2. Vzorová zmluva o dielo je úspešný uchádzač povinný uviesť 
zoznam a údaje o všetkých svojich známych subdodávateľoch ku dňu uzatvorenia zmluvy.  
 
14.5 V zmysle metodického pokynu CKO č.14 verzia 7, osoba, ktorej kapacity majú byť 
použité na preukázanie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia 
alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky účasti 
týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO a nesmie u tejto osoby 
existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno 
odstrániť inými účinnými opatreniami). Táto istá podmienka platí aj pre všetkých 
subdodávateľov, ktorých úspešný uchádzač uviedol v Zmluve.  

 
15. Kritériá na vyhodnotenie predložených cenových ponúk: 

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. Ponuková cena bez DPH = Váha – 100% 
 
 
16. Záväzný obsah ponuky: 

Ponuka uchádzača musí obsahovať: 
• Doklady podľa bodu 14. tejto výzvy 
• Príloha číslo 1. Návrh na plnenie kritérií  
• Podpísaný návrh zmluvy o dielo podľa prílohy č. 2 

 
17. Lehota viazanosti ponúk: 90 dní odo dňa predloženia. 
 
18. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk: 

Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk bude 
všetkým uchádzačom bezodkladne oznámený výsledok hodnotenia ponúk a s úspešným 
uchádzačom bude uzatvorená zmluva. 
 

19. Osoba zodpovedná za VO: 
Kontakt pre prípadné otázky: 
Ing. Juraj Tomlain, PhD. 
Telefón:  
+421907712955 
E-mail:  
duro@tind.sk   
 

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 
10.12.2019 
 

21. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa:  
10.12.2019 



 
 
22. Ďalšie informácie:  

Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača, v tejto zákazke, nie je možné podať 
námietky. Objednávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku, o čom budú uchádzači 
písomne vyrozumení. Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi objednávateľom, 
záujemcami, resp. uchádzačmi bude uskutočňované iba v štátnom (slovenskom) jazyku. 
Pracovný čas objednávateľa je v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 hod. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých 
sa súťaž vyhlásila, alebo ak všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má 
objednávateľ na tento účel vyčlenené. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením 
ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u objednávateľa. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas plnenia svojho zmluvného 
vzťahu uzatvoreného s objednávateľom na tento predmet zákazky schopnosť plniť svoj 
zmluvný záväzok, objednávateľ uzatvorí svoj zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil 
v poradí na druhom hodnotenom mieste v tejto súťaži. 

 
V Bratislave dňa 10.12.2019 
 
Za verejného obstarávateľa: 
 

            
         Ing. Juraj Tomlain, PhD. 
    konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA Č. 1    - NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
 
Objednávateľ:  T-Industry, s.r.o., Hoštáky 910/49 Myjava 907 01, Slovenská republika 
 
Názov predmetu zákazky: Zmluvný priemyselný výskum v oblasti hardvéru a firmváru pre 

nabíjačky (PLC) – e-mobilita. 
 
Údaje:  
 
Obchodné meno uchádzača: .............................................................................. 
 
IČO: .............................................................................. 
 
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača     ...............................................................................   
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)   
 
 

Cena za celý predmet 
zákazky vyjadrená v € bez 

DPH 

 
Výška DPH vyjadrená v € 

Cena za celý predmet 
vyjadrená v € vrátane DPH 

 
 

  

 
Všetky výpočty musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 
 
 
Identifikačné údaje kontaktnej osoby na strane uchádzača: 
 
Meno a priezvisko : ..........................................  
telefónne číslo: .......................... 
e-mail: ........................... 
 
V............................, dňa ....................  
                                                                                        ............................................ 
  
 
Poznámka: 

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača  
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej 

konať za každého člena skupiny dodávateľov 

 

 

 

 

 
 



 

PRÍLOHA Č. 2 -  ZMLUVA O DIELO 

 
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 
 

ZMLUVA O ZMLUVNOM PRIEMYSELNOM VÝSKUME V OBLASTI HARDVÉRU A 
FIRMVÁRU PRE NABÍJAČKY (PLC) – E-MOBILITA 

 
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 
 

Objednávateľ diela (ďalej len „objednávateľ“)  
 
Obchodné meno:  T-Industry,s.r.o. 
Sídlo:    Hoštáky 910/49 Myjava 907 01, Slovenská republika 
 
IČO:      36327204          
IČ DPH:    SK2020189754       
DIČ:     2020189754 
 
číslo účtu IBAN:  SK0611000000002621810195  TatraBanka, a.s.  
spoločnosť zapísaná v: Okresný súd – OR Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 18824/R 
 
zastúpená:   Juraj Tomlain, konateľ 

 
a 
 
Zhotoviteľ diela (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
Obchodné meno:  
Sídlo:    
 
IČO:           
IČ DPH:    
DIČ:    
 
číslo účtu IBAN:    
spoločnosť zapísaná v:  
 
zastúpená:  
 
fyzická osoba zhotoviteľa, spĺňajúca požiadavky na odbornú prax - v dĺžke trvania min. 12 
mesiacov v oblasti výskumu/vývoja/inovácií: 



 
Úvodné ustanovenie 

 
Objednávateľ vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Systémom 
riadenia EŠIF (kapitola 3.3.7.2.5.), MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou v 
hodnote nad 30 000 EUR verejné obstarávanie na predmet zákazky „Zmluvný priemyselný 
výskum v oblasti hardvéru a firmváru pre nabíjačky (PLC) – e-mobilita“. 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať Zmluvný priemyselný výskum 
v oblasti hardvéru a firmváru pre nabíjačky (PLC) – e-mobilita“ (ďalej len „dielo“) a záväzok 
objednávateľa prevziať ponúknuté dielo a zaplatiť zhotoviteľovi cenu podľa článku IV. 

 
1.2. Presný rozsah diela, obsah diela a požiadavky na dielo sú uvedené v Prílohe č. 1 Opis 
predmetu zákazky / opis predmetu zmluvného výskumu. 
 
1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať riadne, včas a s náležitou odbornou 
starostlivosťou, tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom a v 
súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. 
 

Článok II 
Termín plnenia predmetu zmluvy 

 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo do 11 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy, spolu s výsledkami, ktoré sú určené v Prílohe č. 1 Opis predmetu 
zákazky / opis predmetu zmluvného výskumu. 
 
2.2. Zhotoviteľ môže odovzdávať predmet zmluvy aj priebežne, avšak tak aby nebola 
prekročená lehota podľa článku č. 2.1. 
 
2.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo, resp. jeho časti podliehajú prevzatiu -  
schváleniu objednávateľom. O prevzatí - schválení a odovzdaní diela resp. jeho časti bude 
vyhotovený Preberací protokol. 
 
2.4. Preberací protokol musí byť podpísaný štatutárom objednávateľa a za zhotoviteľa 
fyzickou osobou spĺňajúcou požiadavky na odbornú prax - v dĺžke trvania min. 12 mesiacov v 
oblasti výskumu/vývoja/inovácií. 

 
Článok III  

Miesto plnenia a zhotovenie diela 
 
3.1. Miestom dodania a prevzatia diela, resp. jeho jednotlivých častí je sídlo objednávateľa, 
v prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 
3.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo a všetky dokumenty a doklady k 



nemu prislúchajúce v slovenskom jazyku, prípadne technické informácie pre ktoré je bežný 
anglický jazyk, je možné dodať v anglickom jazyku. 
 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou 
a dodržiavať platné právne predpisy a platné technické normy. 
 
3.4 Zhotoviteľ plne zodpovedá za riadne prevedenie diela. V prípade, že zhotoviteľ bude 
považovať pokyny udelené mu k prevedeniu diela oprávneným zástupcom objednávateľa pre 
jeho prevedenie za nevhodné, je povinný na toto objednávateľa písomne upozorniť bez 
zbytočného odkladu potom, čo sa o týchto pokynoch dozvedel, s uvedením správneho postupu 
pre prevedenie diela. 
 
3.5 V prípade, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi riadne a včas potrebnú súčinnosť 
k riadnemu dokončeniu a odovzdaniu diela, najmä neposkytne zhotoviteľovi potrebné 
podklady a pokyny, zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa k poskytnutiu konkrétnej 
súčinnosti v dodatočnom termíne. Lehota pre odovzdanie diela sa v takomto prípade predlžuje 
o dobu od výzvy zhotoviteľa do poskytnutia potrebnej súčinnosti zo strany objednávateľa, ak 
sa strany nedohodnú na inom termíne plnenia.  
 

3.6 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať iba dielo, ktoré zodpovedá predmetu plnenia podľa 
tejto zmluvy. 
 

3.7. Vlastníctvo k dielu prechádza na objednávateľa dňom prevzatia diela. 
 

Článok IV 
Cena za vykonanie diela a platobné podmienky 

 
4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za vykonanie 
celého diela predstavuje sumu ......................... EUR (slovom eur) bez DPH.  
 

4.2 V cene za predmet zmluvy nie je zahrnutá DPH. Tá bude pripočítaná v zmysle 
platných a účinných zákonov v čase vystavenia faktúry. 
 
4.3 Cena za vykonanie diela je určená ako cena pevná a maximálna po celú dobu 
zhotovovania diela a zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na všetky činnosti uvedené v Prílohe 
č. 1 Opis predmetu zákazky / opis predmetu zmluvného výskumu. 
 
4.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru zhotoviteľovi v lehote splatnosti, t.j. do 30 
dní od jej doručenia objednávateľovi. 
 
4.5 Vyššie uvedené články primerane platia aj na fakturáciu jednotlivých častí diela zo 
strany zhotoviteľa. Tým ale nie je dotknutá maximálna cena za dielo podľa článku 4.1 a 4.3. 
 



 

Článok V 
 Subdodávatelia 

 
5.1. Zhotoviteľ za vykonanie časti diela, ktoré vykonali subdodávatelia, zodpovedá rovnako 
ako by túto časť diela vykonal on sám. 
 
5.2. Ku dňu uzavretia tejto zmluve sú zhotoviteľovi známi nasledovní subdodávatelia: 
 
por. číslo kompletné obchodné identifikačné údaje osoba oprávnená konať 

za subdodávateľa 
   
   
 

Článok VI  
Autorské práva 

 
6.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že na základe tejto zmluvy bude vytvorené dielo, 
ktoré je považované za dielo v zmysle ustanovení autorského zákona. 
 
6.2 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu na 
používanie diela akýmkoľvek spôsobom. Odmena za udelenie licencie je zahrnutá v cene za 
vykonanie diela. 
 
6.3 Ak na vykonanie diela je potrebné použiť počítačový program, databázu alebo 
akékoľvek iné autorské dielo, ktoré je štandardne dodávané ako nevýhradná licencia je 
zhotoviteľ povinný si zabezpečiť právo na použitie od poskytovateľa tohto práva. Zhotoviteľ 
musí týmto právom disponovať počas celej účinnosti tejto zmluvy. 
 

6.4 Zmluvné strany a dohodli, že osobou oprávnenou vykonávať k dielu majetkové práva 
autora v zmysle autorského zákona je objednávateľ. 

 
Článok VII 

Podmienky používania diela 
 
7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že osobou oprávnenou užívať (formou licencie, 
udelenia sublicencie) dielo je objednávateľ.  
 
7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že k dielu 

a) mu patria všetky majetkové práva, je oprávnený s nimi disponovať a uzavrieť túto 
zmluvu. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že vysporiada všetky diela alebo výkony 
autorov, ktoré použije na vytvorenie diela a je oprávnený udeliť licenciu a ostatné 
oprávnenia v rozsahu podľa tejto zmluvy a 

b) mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré by bránili použitiu diela 
objednávateľom podľa tejto zmluvy.  



 
7.3 Výsledky, ktoré sú určené v  Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky / opis predmetu 
zmluvného výskumu sa po úplnej úhrade ceny za dielo uvedenej v článku IV tejto zmluvy zo 
strany objednávateľa zhotoviteľovi stávajú vlastníctvom objednávateľa. Objednávateľ sa 
týmto stáva výlučným vlastníkom diela spolu so všetkou dokumentáciou 
 
 

Článok VIII 
Financovanie predmetu zmluvy z prostriedkov NFP 

 
8.1. Objednávateľ realizuje projekt s názvom Výskum a inovácia komplexného "SMART 
telemetry unit “ riešenia (313012P434) OPVaI, na ktorý čerpá schválený nenávratný finančný 
príspevok zo štrukturálnych fondov EU. 
 
8.2. Predmet tejto zmluvy priamo spadá pod projekt objednávateľa podľa článku 8.1. 
 
8.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od tejto zmluvy s dodávateľom, ak 
ešte nedošlo k plneniu na základe tejto zmluvy, a výsledky kontroly verejného obstarávania  
zo strany Sprostredkovateľského orgánu pre OP VaI – Ministerstva hospodárstva SR  
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania alebo iných postupov. 
 

Článok IX  
Sankcie 

 
9.1. V prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením diela, resp. jeho časti, je objednávateľ 
oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z celkovej ceny diela, a to 
za každý aj začatý deň omeškania.  
 
9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny má zhotoviteľ právo úrok z 
omeškania vo výške 0,01% z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania. 
 
9.3 Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa 
na náhradu preukázateľnej škody, pričom objednávateľ má nárok na náhradu škody popri 
zmluvnej pokute. 
 
9.4    V prípade, ak zhotoviteľ nepreukáže, že fyzická osoba zhotoviteľa, spĺňajúca požiadavky 
na odbornú prax - v dĺžke trvania min. 12 mesiacov v oblasti výskumu/vývoja/inovácií nebude 
k dispozícií počas celého trvania zmluvného vzťahu – plnenia predmetu zmluvy, objednávateľ 
je oprávnený odstúpiť od zmluvy.  



Článok X 
Záverečné ustanovenia 

 
10.1 Pre doručovanie písomností podľa tejto zmluvy platí, že povinnosť doručiť písomnosť 
je splnená dňom, keď ju adresát prevezme, odmietne prevziať alebo dňom, keď ju pošta vrátila 
odosielajúcej strane ako nedoručenú. 
 
10.2 Akákoľvek otázka alebo problém, ktorý vznikne v súvislosti s vykonávaním diela, je 
príslušná zmluvná strana povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane. Zmluvné 
strany sa zaväzujú riešiť všetky problémy a akékoľvek otázky, ktoré vzniknú počas 
vykonávania diela predovšetkým vzájomným rokovaním. 
 
10.3 V prípade sporu vzniknutého medzi zmluvnými stranami z tejto zmluvy alebo v 
súvislosti s ňou sa zmluvné strany zaväzujú riešiť vzniknutý spor prednostne dohodou. Ak k 
dosiahnutiu dohody nedôjde, je každá zo zmluvných strán oprávnená domáhať sa ochrany 
svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde. 
 
10.4 Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane celkom alebo sčasti neplatným, nemá 
táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné 
strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť neplatné ustanovenie novým ustanovením, 
ktoré v čo najväčšej miere zodpovedá účelu sledovanému neplatným ustanovením pri 
rešpektovaní nových skutočností, a to bez ujmy pre obidve zmluvné strany. 
 
10.5 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, ako aj ustanoveniami iných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných na území Slovenskej republiky. 
 
10.6  Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom 
a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a 
to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 
10.7 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 
a nimi poverené osoby, 

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 



e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a EÚ. 

 
10.8 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane 
dva rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis. 
 
10.9 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných číslovaných a 
datovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
 
10.10 Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zmluvná strana nesmie postúpiť ani inak 
previesť svoje práva a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V opačnom prípade je takýto prevod práv 
neplatný. 
 
10.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
potvrdenie toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli a vôli 
bez omylu, ju vlastnoručne podpísali. 
 
10.12 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy zmluvnými stranami. Zmluva 
nadobúda účinnosť dňom doručenia schválenia zákazky v rámci kontroly verejného 
obstarávania zo strany  Sprostredkovateľského orgánu pre OP VaI – Ministerstva 
hospodárstva SR. O tomto doručení obratom informuje objednávateľ zhotoviteľa. 
Plnenie podľa zmluvy je možné až po nadobudnutí účinnosti zmluvy. 
 
10.13 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky / opis predmetu zmluvného výskumu 
 
 
 
V Myjave, dňa ……….. V...….....….,  dňa ……….. 

 
 
 

 
––––––––––––––––––– ––––––––––––––––– 

   objednávateľ zhotoviteľ 
        T-Industry, s.r.o. 
   konateľ – Juraj Tomlain 



 
 
 
 

 

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky / opis predmetu zmluvného výskumu 
 

Predmetom zákazky je: 

Objednávateľ realizuje projekt s názvom Výskum a inovácia komplexného "SMART 
telemetry unit“ riešenia (313012P434) OPVaI, ktorého náplňou je najmä: 

Priemyselný výskum v oblasti komplexných SMART systémov riadenia – konkrétne 
výskumom SMART telemetrickej jednotky, ktorá integruje najnovšie Internet of Things (IoT) 
platformy, obojsmernú PowerLine (PLC) a Radio Frequency (RF) komunikáciu (napr. pre 
riadenie osvetlenia (LED),sprístupnenie distribuovaných nabíjačiek pre e-mobilitu), a 
poskytnutie údajov z a do Smart City a Smart Grid (energetických distribučných a 
prenosových sústav) nadradených platforiem. Esenciálnou súčasťou projektu je aj inovačná 
časť – inovácia produktu (praktické uplatnenie a uvedenie produktu na trh). 

Počas dosahovania míľnika M2 - Vyrobený hardvérové prototyp SMART telemetrickej 
jednotky realizuje externe činnosť Návrh, implementácia hardvéru a firmváru pre nabíjačky 
(PLC) - e-mobilita do SMART telemetrickej jednotky. 

Účelom je implementovať a integrovať ďalšiu platformu a to konkrétne e-mobilita a 
distribuované nabíjačky do riadiacej SMART telemetrickej jednotky. Jedná sa o nabíjačky, 
ktoré by boli umiestnené v niektorých stĺpoch verejného osvetlenia (Smart City) a tým, že by 
telemetrická jednotka komunikovala v rámci Smart Gridu dokázala by využiť nevyužitú 
kapacitu centrálneho elektrického pripojenia od distribučnej spoločnosti za účelom nabíjania 
e-vozidiel. Tento prístup podporí masívnejšie nasadenie e-vozidiel a ich prevádzku v bežných 
stredo a východo európskych sídliskách. 

V rámci dodania tejto služby sa očakáva dodanie výsledkov výskumu v oblasti hardvéru a 
firmváru pre nabíjačky (PLC) – e-mobilita minimálne v rozsahu potrebnom na 
implementovanie hardvéru a firmváru pre nabíjačky (PLC) - e-mobilita do SMART 
telemetrickej jednotky. A to konkrétne: 

I.) blokové návrhy 

II.) schematické návrhy 

III.) odporučenie pre dosky plošných spojov s typovým návrhom 

IV.) kompletný firmware (teda programové vybavenie) 

V.) testovacie protokoly 

 

Základné parametre a vlastnosti výsledkov tohto zmluvného výskumu sú: 

a) Integrovanie do stĺpov verejného osvetlenia 



 
 
 
 

b) Podpora OCPP protokolu 1.6 a vyššieho 

c) Automatické programové vyjednávanie dovoleného príkonu so smart telemetrickou  
jednotkou  

d) Podpora platobných štandardov pre nabíjanie vozidiel (GreenWay, ZSE, RWE a 
podobné resp. ekvivalentné) 

e) Rozhranie pre RFID resp. QR identifikáciu a autorizáciu  

f) Nutné implementovať obojsmernú výmenu dát – firmware 

g) Obojsmerná výmena dát prostredníctvom powerline (PLC) komunikácie – hardware 

h) Zabezpečenie požadovanej certifikácie podľa EN STN 

i) Predpokladaný rozsah služby – výskumu = 1900 os. hod 

j) Predpokladaná doba riešenia – výskumu = 11 mesiacov 

k) V cenových ponukách prosím okrem predpokladaného času na zmluvný výskum 
zohľadnite aj čas potrebný na naštudovanie súčasnej softvérovej platformy, dokumentácia a 
zdrojové kódy vám bude poskytnuté 

 
 


