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A.1 Pokyny pre účastníkov súťaže 
 

1 IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA 

VYHLASOVATEĽ: 
 
Obchodné meno:  Slovenská pošta, a.s. 
Sídlo:    Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 
Kontaktná osoba:  Bc. Veronika Hrubošová, M. Sc. 
Telefón:   (+ 421) (48) 433 92 35 
E-mail:   hrubosova.veronika@slposta.sk 
IČO:    36 631 124 
DIČ:   2021879959 
IČ DPH:   SK2021879959 
Bankové spojenie:  Poštová banka, a.s., Bratislava 

č. účtu 3001130011/6500 
Registrácia:  v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka  

č. 803/S. 
 

2 PREDMET ZÁKAZKY 

2.1 Názov predmetu požadovaného záväzku (ďalej len „predmet zákazky“):  

Dodávka plastových prepraviek a vrchnákov na prepravu a uloženie zásielok 

2.2 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podmienok – 
Opis predmetu zákazky a prílohe č. 2 týchto súťažných podmienok – návrhu Rámcovej dohody. 

2.3 Účastníkom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu 
zákazky. Ak súčasťou návrhu bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené 
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

2.4 Vyhlasovateľ uzavrie na základe obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) Rámcovú 
dohodu, ktorej vzor tvorí prílohu č. 2 týchto súťažných podmienok.  

2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 322 175,70 € bez DPH na celé obdobie trvania zmluvy.  

2.6 Dĺžka trvania Zmluvy na predmet zákazky: 36 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti alebo do 
vyčerpania finančného limitu, ktorý má vyhlasovateľ na tento účel vyčlenený, podľa toho, ktorá z 
uvedených skutočností nastane skôr. 

3 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

3.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ neposkytne 
preddavok na  plnenie  zmluvy/čiastkových zmlúv.  

4 MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

4.1 Miesto dodania predmetu zákazky je bližšie špecifikované v prílohe č. 2 týchto súťažných 
podmienok – návrhu Rámcovej dohody v čl. III., bod 3.2, ods. II. Doba dodania a miesto 
dodania. 

5 PLATNOSŤ NÁVRHU 

5.1 Účastník je svojim návrhom viazaný počas lehoty viazanosti návrhov. Lehota viazanosti 
návrhov plynie od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov až do uplynutia lehoty viazanosti 
návrhov stanovenej vyhlasovateľom. 

5.2 Lehota viazanosti návrhov a lehota na oznámenie vybraného návrhu sú vyhlasovateľom 
stanovené do 31.05.2021. 

6 OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

6.1 Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky: nie. 
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7 VYHOTOVENIE NÁVRHU 

7.1 Návrh musí byť vyhotovený v elektronickej podobe. Všetky doklady a dokumenty tvoriace návrh 
musia byť pre fyzickú osobu čitateľné.  

8 JAZYK NÁVRHU 

8.1 Návrh, musí byť predložený v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku. 

8.2 Doklady a dokumenty vydané v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, ktorými účastník 
preukazuje splnenie podmienok účasti účastníkov v OVS sa predkladajú v pôvodnom jazyku 
spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka pokiaľ tieto súťažné podmienky neustanovujú 
inak. 

8.3 V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci 
preklad do štátneho jazyka. 

9 KOMUNIKÁCIA MEDZI VYHLASOVATEĽOM A ÚČASTNÍKMI 

9.1 Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkmi sa bude uskutočňovať len v slovenskom 
alebo českom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v návrhu a 
zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.  

9.2 Vyhlasovateľ bude komunikovať s účastníkmi prostredníctvom komunikačného rozhrania 
informačného systému pre verejné obstarávanie (ďalej len „IS EDO“) umiestneného na adrese 
https://zadavaniezakaziek.posta.sk    

9.3 Na bezproblémové používanie IS EDO je nutné používať jeden z podporovaných internetových 
prehliadačov: 

-  Microsoft Edge verzia 42 a vyššie, 

-  Mozilla Firefox verzia 63 a vyššia alebo 

-  Google Chrome verzia 70 a vyššia 

9.4 Obsahom komunikácie bude predkladanie návrhov, vysvetľovanie súťažných podmienok 
a výzvy na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy, prípadné doplnenie súťažných podmienok, 
vysvetľovanie predložených návrhov, oznámenie o výsledku vyhodnotenia návrhov. 

9.5 Informácie a dokumenty (ďalej aj „zásielka“) sa považujú za doručené účastníkovi okamihom 
ich odoslania. 

9.6 Dokumenty, správy a ostatné informácie budú účastníkovi doručované do schránky správ v IS 
EDO. Pre zobrazenie dokumentov, správ a informácií v schránke správ sa musí účastník 
prihlásiť do IS EDO. Ak je odosielateľom zásielky vyhlasovateľ, účastníkovi bude na ním určený 
kontaktný email (zadaný pri registrácii do IS EDO) bezodkladne odoslaná informácia, že k 
predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa.  

9.7 Ak je odosielateľom zásielky účastník, po prihlásení do IS EDO k danej zákazke môže 
s vyhlasovateľom komunikovať prostredníctvom voľby „Žiadosť o vysvetlenie“.  Zásielka sa 
považuje za doručenú vyhlasovateľovi okamihom jej odoslania v IS EDO. 

9.8 Návrh účastníka sa predloží vložením požadovaných dokladov a dokumentov a vyplnením 
ponukového formulára v IS EDO k predmetnej zákazke. 

10 OBSAH NÁVRHU 

10.1 Návrh predložený účastníkom musí obsahovať: 

10.1.1 doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktorá je predmetom zmluvy, napr. výpis z obchodného registra, 
živnostenský list, a pod., 

10.1.2 potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri mesiace odo dňa uplynutia lehoty na 
predkladanie návrhov, že nebol na majetok účastníka vyhlásený konkurz, nie je v 
reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie 
pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 

10.1.3 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného 
úradu, nie staršie ako tri mesiace odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie návrhov, 

https://zadavaniezakaziek.posta.sk/
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že účastník nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

10.1.4 potvrdenie Sociálnej poisťovne a potvrdenie (potvrdenia) zdravotnej poisťovne 
(poisťovní), nie staršie ako tri mesiace odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie 
návrhov, že účastník nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie 
a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a čestné 
vyhlásenie, že v iných zdravotných poisťovniach, ako tých, ktorých potvrdenia 
predkladá, nemá vedené ďalšie účty ani záväzky, 

10.1.5 čestné vyhlásenie účastníka, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

10.1.6 vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky, nie staršie 
ako tri mesiace odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie návrhov o schopnosti 
účastníka plniť finančné záväzky. V predmetnom vyjadrení banka, pobočka zahraničnej 
banky alebo zahraničná banka potvrdí, že: 
10.1.6.1 účastník nie je v nepovolenom debete, 
10.1.6.2 účastník v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, 
10.1.6.3 podnikateľský účet účastníka nie je predmetom exekúcie a zároveň účastník 

predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách, ako tých, ktorých potvrdenia 
predkladá, nemá vedené ďalšie podnikateľské účty ani záväzky, 

10.1.7 prehľadom o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú 
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Účastník 
predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch v celkovej súhrnnej 
hodnote 322 000,- EUR za všetky tri hospodárske roky. Ekvivalent v inej mene musí by 
účastníkom prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) z inej 
meny na EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku. Ak má 
účastník účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejnené v Registri účtovných 
závierok, má možnosť uviesť v ponuke len internetovú adresu, na ktorej sú výkazy 
ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch  verejne prístupné. V prípade, že 
výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch účastníka sú uložené v 
neverejnej časti Registra účtovných závierok, je potrebné ich v ponuke predložiť spolu s 
originálom alebo osvedčenou fotokópiou osvedčovacej doložky DataCentra – 
prevádzkovateľa Registra účtovných závierok. V prípade, že ide o účastníka so sídlom 
mimo územia Slovenskej republiky, takýto účastník predkladá predmetné výkazy podľa 
platných právnych predpisov v krajine svojho sídla, 

10.1.8 zoznam dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky dodaných účastníkom, pričom účastník preukáže dodanie 
predmetných tovarov za obdobie predchádzajúcich troch rokov od vyhlásenia 
obchodnej verejnej súťaže. Vyhlásením obchodnej verejnej súťaže sa rozumie moment 
vyhlásenia v IS EDO. Zoznam musí obsahovať zmluvy rovnakého alebo podobného 
charakteru ako predmet zákazky za obdobie predchádzajúcich troch rokov s uvedením 
cien podľa poradia dosiahnutých finančných objemov. Vyhlasovateľ požaduje, aby 
úhrnný finančný objem predložených zmlúv (referencií) bol za stanovené obdobie v 
hodnote minimálne 120 000,-  EUR bez DPH.  

 
Zoznam dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet 
zákazky musí byť doplnený potvrdenými referenciami odberateľov. 
 
Referencia musí obsahovať minimálne: 

 

 názov alebo obchodné meno odberateľa, adresa jeho sídla alebo miesta podnikania, 

 názov/stručný opis predmetu plnenia, 

 cenu za dodanie predmetu plnenia v EUR bez DPH, 

 obdobie realizácie plnenia, 

 kladné stanovisko odberateľa o úspešnosti realizácie tejto zmluvy a podpis osoby 
odberateľa, u ktorého si možno overiť tieto údaje a ktorá toto stanovisko za 
odberateľa potvrdzuje, 

 meno, funkciu, tel. číslo, e-mail kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné 
overiť tieto údaje. 
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V prípade, že uchádzač poskytoval služby pre verejných obstarávateľov alebo 
obstarávateľov, zároveň predloží internetový odkaz na referencie verejných 
obstarávateľov alebo obstarávateľov zverejnených na www.uvo.gov.sk, preukazujúcich 
skutočnosti uvedené v predloženom zozname tovarov a služieb. 

10.1.9 relevantne a kompletne vyplnený návrh  Zmluvy vrátane všetkých jej príloh podľa 
prílohy č. 2 týchto súťažných podmienok, podpísaný účastníkom alebo osobou 
oprávnenou konať za účastníka. 

10.1.10 relevantne a kompletne vyplnený návrh na plnenie kritérií hodnotenia podľa 
prílohy č. 3 týchto súťažných podmienok, podpísaný  účastníkom alebo osobou 
oprávnenou konať za účastníka, 
 

10.2 Účastník predloží doklady podľa bodu 10.1.1 až 10.1.10 týchto súťažných podmienok vo forme 
scanov originálnych vyhotovení alebo ich úradne osvedčených fotokópií. Doklady podľa bodov 
10.1.1 až 10.1.5 je možné nahradiť dokladom preukazujúcim zápis do zoznamu hospodárskych 
subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie SR. 

10.3 Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu a obmedzenie voči platným podmienkam určeným 
vyhlasovateľom. Takáto výhrada alebo obmedzenie bude mať za následok vylúčenie návrhu 
účastníka. 

10.4 Účastník so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak krajina jeho sídla nevydáva doklad 
uvedený v bode 10.1 týchto súťažných podmienok alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, 
môže tento doklad nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine svojho 
sídla. 

10.5 V prípade skupiny dodávateľov splnomocnenie (podpísané všetkými členmi skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny) pre jedného člena 
skupiny (lídra skupiny), ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny pre prípad 
prijatia ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. 

10.6 Účastník so sídlom v členskom štáte inom ako Slovenská republika, ak právo tohto členského 
štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred 
súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou 
podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla účastníka. 

10.7 V prípade, že účastník využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich 
právny vzťah v čase podania návrhu, je účastník povinný vyhlasovateľovi preukázať, že pri 
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na 
preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže účastník písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, 
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej kapacitami mieni preukázať svoje finančné a ekonomické 
postavenie a technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje 
kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. 

10.8 Ekvivalent v inej mene ako EUR podľa bodu 10.1 týchto súťažných podmienok musí byť 
účastníkom   prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB") z inej meny 
na EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku, za ktorý sa doklad 
požaduje. 

10.9 Ak uchádzačovi bolo v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania 
preukázané závažné porušenie povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho 
práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne 
uložená sankcia, ktoré dokáže vyhlasovateľ preukázať, uchádzač nesplnil podmienku účasti, 
týkajúcu sa jeho osobného postavenia. 

 

11 NÁKLADY NA NÁVRH 

11.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením návrhu znáša účastník bez 
finančného nároku voči vyhlasovateľovi a bez ohľadu na výsledok OVS. 

http://www.uvo.gov.sk/
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12 VYSVETĽOVANIE 

12.1 Účastník, ktorý sa zaregistroval do IS EDO môže požiadať o vysvetlenie súťažných podmienok  
prostredníctvom voľby „Žiadosť o vysvetlenie“. Vyhlasovateľ doručí vysvetlenie súťažných 
podmienok do schránky správ všetkým účastníkom, ktorí sa zaregistrovali do IS EDO, prihlásili 
sa svojimi prihlasovacími údajmi a stiahli si súťažné podmienky k predmetnej zákazke (kliknutím 
na tlačidlo „Prevziať“ pri dokumente so súťažnými podmienkami). 

13 MENA A CENY UVÁDZANÉ V NÁVRHU 

13.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 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 zákon  o 
cenách vykonáva. 

13.2 Účastníkom v návrhu navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR. 

13.3 Ak účastník nie je platiteľom DPH, uvedenú skutočnosť uvedie vo svojom návrhu.  

14 PREDLOŽENIE NÁVRHU 

14.1 Každý účastník môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jeden návrh, buď samostatne sám 
za seba alebo ako jeden z členov skupiny dodávateľov. 

14.2 Účastníkom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Právnická osoba, ktorej zakladateľ, 
člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa OVS nesmie zúčastniť. Návrh 
takejto právnickej osoby nebude zaradený do vyhodnotenia a bude z OVS vylúčený.    

14.3 Návrhy musia byť predložené elektronicky do IS EDO umiestneného na 
https://zadavaniezakaziek.posta.sk, do uplynutia lehoty na predkladanie návrhov. 

14.4 Predkladanie návrhov je umožnené iba autentifikovaným účastníkom. Autentifikáciu je potrebné 
previesť zadaním jednorazového prihlasovacieho hesla, ktoré bude zaslané na adresu sídla 
spoločnosti účastníka v listinnej podobe formou doporučenej zásielky, po vyplnení a odoslaní 
registračného formulára umiestneného na https://zadavaniezakaziek.posta.sk, dostupného po 
kliknutí na „Registrácia“ v pravom hornom rohu obrazovky. Lehota na tento úkon sú min. 3 
pracovné dni a je potrebné túto lehotu brať do úvahy pri vkladaní návrhu. 

14.5 Autentifikovaný účastník si po prihlásení do IS v Zozname obchodných verejných súťaží 
(Zoznam OVS) vyberie predmetnú zákazku a vloží svoj návrh prostredníctvom funkcionality 
„Predložiť ponuku“. V časti „Ponuka uchádzača“ vloží všetky požadované dokumenty tvoriace 
návrh uchádzača. V časti „Kritériá na vyhodnotenie ponúk“ vyplní elektronický formulár, ktorý 
zodpovedá Návrhu na plnenie kritérií uvedeného v súťažných podmienkach. 

14.6 Požiadavky vyhlasovateľa, ktoré doklady, dokumenty a ďalšie písomnosti musia byť predložené 
v návrhu sú uvedené v bode 10. týchto súťažných podmienok. 

15 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV 

15.1 Návrhy sa predkladajú elektronicky prostredníctvom IS EDO umiestneného na adrese  
https://zadavaniezakaziek.posta.sk, kde prihlásený účastník vkladá návrh k predmetnej 
zákazke. 

15.2 Lehota na predkladanie návrhov je vyhlasovateľom stanovená do 10.03.2021 do 10.00 hod. 
miestneho času. 

15.3 Po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov nie je možné vložiť návrh do IS EDO.  

16 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE NÁVRHU 

16.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk. 

16.2 Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky 
(kliknutím na tlačidlo „Vziať späť“ a predložením novej ponuky). 

17 OTVÁRANIE NÁVRHOV 

17.1 Termín otvárania návrhov: 
 

https://zadavaniezakaziek.posta.sk/
https://zadavaniezakaziek.posta.sk/
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Otváranie návrhov účastníkov sa uskutoční dňa 10.03.2021 o 10.30 hod. miestneho času. 
 

17.2 Otváranie návrhov účastníkov je neverejné. 

18 PRESKÚMANIE NÁVRHOV 

18.1 Ak návrh účastníka nespĺňa podmienky účasti určené vo výzve alebo nezodpovedá 
požiadavkám uvedeným v bodoch 7, 8, 9, 10, 13 alebo 14 týchto súťažných podmienok alebo 
nespĺňa požiadavky stanovené vyhlasovateľom na predmet zákazky, alebo ak predložené 
doklady budú neplatné alebo poskytnuté informácie budú nepravdivé alebo skreslené alebo 
neúplné alebo rozporuplné alebo účastník nedoplní už predložený doklad podľa žiadosti 
komisie o vysvetlenie alebo ak návrh obsahuje obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s 
požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto súťažných podmienkach a v iných 
dokumentoch poskytnutých vyhlasovateľom v lehote na predkladanie návrhov alebo ak 
obsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
tento návrh nespĺňa požiadavky vyhlasovateľa uvedené vo výzve na predkladanie návrhov a v 
týchto súťažných podmienkach bude z OVS vylúčený. 

18.2 Účastníkovi bude prostredníctvom IS EDO oznámené vylúčenie jeho návrhu s uvedením 
dôvodu vylúčenia. 

18.3 Ak návrh účastníka bude nejasný alebo bude obsahovať rozporné informácie alebo tvrdenia, 
komisia môže požiadať účastníka o vysvetlenie takéhoto návrhu.   

19 OZNÁMENIE O ÚSPEŠNOSTI NÁVRHOV 

19.1 Každému účastníkovi, ktorého návrh bol vyhodnocovaný, bude prostredníctvom IS EDO 
zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia návrhov. Úspešnému účastníkovi vyhlasovateľ 
oznámi, že jeho návrh prijíma. Neúspešnému účastníkovi oznámi, že neuspel. 

20 OSOBITNÉ USTANOVENIA 

20.1 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v súlade s § 283 Obchodného zákonníka podmienky OVS 
meniť. Zmenu oznámi účastníkom najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie 
návrhov. 

20.2 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v súlade s § 283 Obchodného zákonníka OVS zrušiť. 
Zrušenie OVS zverejní rovnakým spôsobom ako vyhlásil podmienky OVS. Z výsledku OVS 
nevyplýva vyhlasovateľovi povinnosť uzatvoriť zmluvu s úspešným účastníkom OVS.   

20.3 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo  v súlade s § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka odmietnuť 
všetky predložené návrhy. 

20.4 Ak úspešný účastník neuzavrie Zmluvu s vyhlasovateľom z dôvodov na strane účastníka, 
vyhlasovateľ má právo uzavrieť Zmluvu s účastníkom, ktorého návrh bol vyhodnotený  ako ďalší 
v poradí.  

20.5 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na oznámenie vybraného návrhu. 

20.6 Účastník nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom meniť návrh zmluvy vrátane jej príloh 
uvedenej v prílohe č. 1 súťažných podmienok. 

20.7 Neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podmienok sú: 

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2 – Návrh Zmluvy 
Príloha č. 3 – Hodnotiaci formulár 
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A.2 Kritériá na hodnotenie návrhov a pravidlá ich uplatnenia 
 

1. Návrhy účastníkov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny.  

2. Návrhy budú vyhodnotené tak, že úspešným účastníkom sa stane účastník s najnižšou celkovou cenou 
v zmysle Návrhu na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 3 týchto súťažných podmienok.  

3. Pri vkladaní ponuky v IS EDO, účastník v časti „Kritériá na vyhodnotenie ponúk“ vyplní taktiež 
elektronický formulár s cenovou ponukou. 

4. Hodnotiace kritérium a spôsob jeho vyhodnotenia: 

Kritérium č. 1: 

Celková cena za predpokladané množstvo predmetu zákazky za predpokladané obdobie 36 
mesiacov v EUR bez DPH. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLOVENSKÁ POŠTA, A.S. 
PARTIZÁNSKA CESTA 9, 975 99 BANSKÁ BYSTRICA 

 

9 / 31 
Súťažné podmienky pre OVS: Dodávka prepraviek a vrchnákov plastových na prepravu a uloženie zásielok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R Í L O H Y  
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Príloha č. 1 súťažných podmienok 
 
 

Opis predmetu zákazky 
 
 

Predmetom zákazky je dodávka plastových prepraviek a vrchnákov na prepravu a uloženie zásielok pre 
internú potrebu Slovenskej pošty, a.s. 
 
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky: 
 
Tabuľka č. 1 Technické parametre predmetu zákazky – plastové prepravky a vrchnáky  
 

P. č.  
Názov - druh materiálu 

 
Popis - špecifikácia 

 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prepravka na obyčajné listové zásielky – malá 
s logom, typ A (C5) s logom, farba žltá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rozmer d x š x v             470 x 270 x 210 mm 
Farba                                žltá RAL 1028 
Logo         farba – čierne logo „Slovenská pošta“ 
                 rozmer            65 x 60 mm 
                 miesto        po oboch stranách 
Nosnosť                           min. 15 kg 
Materiál                          polypropylén 
Životnosť                         min. 5 rokov 
Výstuhy na prepravkách 
Vlastnosti   ochrana zásielok proti prachu a dažďu 
                   mrazuvzdornosť 
                   umývateľný povrch 
                   možnosť stohovania prázdnych  
prepraviek 
 

 
2. 

 
 
 
Vrchnák na prepravku malý, typ A (C5) s logom, farba 
žltá 

Rozmer d x š x v             470 x 270 x 40 mm 
Farba                                žltá RAL 1028 
Konštrukcia              uzatvárateľný zámok 
 
Materiál                          polypropylén 
Životnosť                         min. 5 rokov 
Vlastnosti   ochrana zásielok proti prachu a dažďu 
                   mrazuvzdornosť 
                   umývateľný povrch 
                   možnosť stohovania prázdnych 
prepraviek 
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3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prepravka na obyčajné listové zásielky so spevneným 
dnom  veľká s logom, typ B (VK), farba žltá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Prepravka na obyčajné listové zásielky so spevneným 
dnom  veľká s logom, typ B (VK), farba žltá,  

Rozmer d x š x v             470 x 540 x 400 mm 
Farba                                 žltá RAL 1028 
Logo         farba – čierne logo „Slovenská pošta“ 
                 rozmer            65 x 60 mm 
                 miesto        po oboch stranách 
Nosnosť                           min. 35 kg 
Materiál                          polypropylén 
Životnosť                         min. 5 rokov 
Výstuhy na prepravkách 
Vlastnosti   ochrana zásielok proti prachu a dažďu 
                   mrazuvzdornosť 
                   umývateľný povrch 
                   možnosť stohovania prázdnych 
prepraviek 
  

 
4. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Vrchnák na prepravku so spevneným dnom veľký,  

typ B (VK) s logom, farba žltá 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vrchnák na prepravku so spevneným dnom veľký,  
typ B (VK) s logom, farba žltá 

Rozmer d x š x v             470 x 540 x 40 mm 
Farba                       žltá RAL 1028 
Konštrukcia              uzatvárateľný zámok 
 
Materiál                          polypropylén 
Životnosť                         min. 5 rokov 
Vlastnosti   ochrana zásielok proti prachu a dažďu 
                   mrazuvzdornosť 
                   umývateľný povrch 
                   možnosť stohovania prázdnych 
prepraviek 
 

 
5. 

 
 
 
 

 
Prepravka na poistené a zapísané listové zásielky 
malá s logom, typ PB 1, farba červená 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrchný rozmer d x š x v      400 x 300 x 300 mm 
Spodný rozmer  d x š               330 x 250  mm 
Farba                                      červená RAL 3020 
                                                sivá/šedá RAL 7040 
Logo         farba – čierne logo „Slovenská pošta“ 
                 rozmer            65 x 60 mm 
                 miesto        po oboch stranách 
Nosnosť                           min. 27 kg 
Objem                                   25 litrov 
Materiál                          polypropylén 
Životnosť                         min. 5 rokov 
Výstuhy na prepravkách 
Vlastnosti   ochrana zásielok proti prachu a dažďu 
                   mrazuvzdornosť 
                   umývateľný povrch 
                   možnosť plombovať proti krádeži 
                   možnosť stohovania prázdnych 
prepraviek 
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6. 

 
 
 

 
 
Prepravka na poistené a zapísané listové zásielky 
veľká s logom, typ PB 2, farba sivá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Prepravka na poistené a zapísané listové zásielky 
malá s logom, typ PB 2, farba sivá 

Vrchný rozmer d x š x v      600 x 400 x 300 mm 
Spodný rozmer  d x š               535 x 350  mm 
Farba                                      červená RAL 3020 
                                               sivá/šedá RAL 
7040 
Logo         farba – čierne logo „Slovenská pošta“ 
                 rozmer            65 x 60 mm 
                 miesto        po oboch stranách 
Nosnosť                           min. 66 kg 
Objem                                   55 litrov 
Materiál                          polypropylén 
Životnosť                         min. 5 rokov 
Výstuhy na prepravkách 
Vlastnosti   ochrana zásielok proti prachu 
a dažďu 
                   mrazuvzdornosť 
                   umývateľný povrch 
                   možnosť plombovať proti krádeži 
                   možnosť stohovania prázdnych 
prepraviek 
 

 
7. 

 
 

 
 
Prepravka na oznámené listové zásielky nízka, typ PP 
5, farba modrá 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prepravka na oznámené listové zásielky nízka, typ PP 
5, farba modrá  

Rozmer d x š x v             500 x 315 x 145 mm 
Farba                                 modrá RAL 5012 
Nosnosť                             min. 15 kg 
Objem                                  17 lit. 
Materiál                          polypropylén 
Životnosť                         min. 5 rokov 
Výstuhy na prepravkách 
Vlastnosti   mrazuvzdornosť 
                   umývateľný povrch 
                   možnosť stohovania prázdnych 
prepraviek 
 

 
8. 

 
 

 
 
Prepravka na oznámené listové zásielky vysoká, typ 
PP 6, farba modrá  

Rozmer d x š x v             500 x 315 x 200 mm 
Farba                                  modrá RAL 5012 
Nosnosť                           min. 35 kg 
Objem                                  24 lit. 
Materiál                          polypropylén 
Životnosť                         min. 5 rokov 
Vlastnosti    mrazuvzdornosť 
                    umývateľný povrch 
                    možnosť stohovania prázdnych 
prepraviek 
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9. 

 

 
Prepravka k priehradke bez veka so spevneným 
dnom, typ BLAU, farba modrá  

Rozmer d x š x v             600 x 400 x 320 mm 
Farba                                  modrá RAL 5012 
Nosnosť                           min. 35 kg 
Objem                                61 lit. 
Materiál                          polypropylén 
Životnosť                         min. 5 rokov 
Vlastnosti    mrazuvzdornosť 
                    umývateľný povrch 
                    možnosť stohovania prázdnych 
prepraviek 
 

 
10. 

 
 

 
Podvozok na prepravky BLAU, typ BLAU, farba 
modrá 

Rozmer                          620 x 420 mm 
Farba                                modrá RAL 5012 
Kolieska                                PP 
Priemer koliesok                100 mm 
Zaťaženie                           250 kg 
Materiál                           polyamid 
Životnosť                         min. 5 rokov 
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Príloha č. 2 súťažných podmienok 
 

                       

  RÁMCOVÁ DOHODA  
uzatvorená medzi zmluvnými stranami v súlade s ustanovením  §  409 a násl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len  „rámcová dohoda“ alebo „RD“) 

 
 
 
1. Kupujúci: Slovenská pošta, a.s. 
    Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 

    V zastúpení: Ing. Martin Ľupták, PhD., generálny riaditeľ 

      Ing. Milan Hlinka, riaditeľ úseku služieb 
  Obidvaja na základe poverenia SP, a.s., v zmysle podpisového  
 poriadku OS-03 v platnom znení. 
    Bankové spojenie: Poštová banka, a.s., pobočka Bratislava 
    IBAN:      SK9765000000003001130011 
    SWIFT/BIC: POBNSKBA 
    IČO: 36 631 124 
    DIČ: 2021879959 
    IČ DPH: SK2021879959 
    Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 803/S  
    (ďalej len „kupujúci“) 
 
 
 
2. Predávajúci:  
    Sídlo:     
    V mene spoločnosti: 
    Bankové spojenie:  
    IBAN:       
    SWIFT/BIC:  
    IČO:  
    DIČ:  
    IČ DPH:                      
    Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu  
    (ďalej len „predávajúci“) 
 
 
 

I. 

Predmet plnenia rámcovej dohody 

 

1.1 Zmluvné strany uzavretím tejto rámcovej dohody prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky 

a spôsob realizácie predmetu rámcovej dohody, ktorým je dodávka plastových prepraviek 

a vrchnákov na prepravu a uloženie zásielok, bližšie špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto rámcovej 

dohody podľa požiadaviek kupujúceho, vrátane dopravy a vyskladnenia na miesto dodania (ďalej len 

„tovar“), a to v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto rámcovej dohode a jednotlivých čiastkových 

zmluvách. 

1.2 Predmetom plnenia podľa bodu 1.1 bude dodávka tovaru uvedeného v Prílohe č.1 tejto rámcovej 

dohody. Jednotlivé plnenia tejto rámcovej dohody sa budú realizovať na základe čiastkových zmlúv 

uzatvorených medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré môžu mať formu objednávky v zmysle ďalej 

uvedeného. 
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1.3 Zmluvné strany vyhlasujú a zaväzujú sa, že za účelom plnenia tejto rámcovej dohody sa budú riadiť 

ustanoveniami tejto rámcovej dohody pri uzatváraní jednotlivých čiastkových zmlúv, na základe 

ktorých sa predávajúci zaviaže dodať kupujúcemu dohodnutý tovar, na dohodnuté miesto 

v požadovanom množstve, termíne a kvalite a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru 

a kupujúci sa zaviaže predávajúcemu zaplatiť za riadne dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu. 

 
II. 

Uzatváranie čiastkových zmlúv 
 
2.1 Návrh na uzavretie čiastkovej zmluvy s predávajúcim podáva kupujúci formou písomnej objednávky 

na dodanie dohodnutého tovaru. Objednávka kupujúceho musí byť úplná. Za úplnú objednávku sa 

podľa tejto rámcovej dohody považuje len objednávka čitateľná, s údajmi uvedenými v bode 2.2 

tohto článku rámcovej dohody a podpísaná kupujúcim. 

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávka kupujúceho musí obsahovať najmä : 

(i)      názov a sídlo kupujúceho, identifikačné údaje (IČO, IČ DPH, bankové spojenie, zápis v OR 

SR), 

(ii) množstvo a špecifikáciu objednávaného tovaru, 

(iii) miesto dodania tovaru a miesto plnenia, 

(iv) lehotu, v ktorej má byť tovar dodaný (doba dodania), 

(v) dátum vystavenia objednávky. 

2.3 Kupujúci sa zaväzuje, že objednávku doručí predávajúcemu osobne, poštou, e-mailom na adresu 

uvedenú v bode 10.2. tejto rámcovej dohody alebo elektronicky, a to e-mailovou správou priamo 

z informačného systému SAP na e-mailovú adresu predávajúceho ....................... Správa obsahuje 

súbor v XML formáte. Samotný XML súbor obsahuje jeden nákupný doklad - objednávku (formálnu 

žiadanku) s údajmi o odberných miestach a so zoznamami objednávaného tovaru (požiadavky). 

Popis štruktúry obdrží predávajúci na vyžiadanie. 

2.4 Predávajúci je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni doručenia objednávky od 

kupujúceho, potvrdiť príjem a akceptáciu objednávky e-mailom na adresu 

objednavky.ohm@slposta.sk. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho sa považuje 

čiastková zmluva za uzavretú, s tým, že predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar podľa 

príslušnej objednávky do dohodnutého miesta dodania v dobe dodania určenej v tejto rámcovej 

dohode a kupujúci takto objednaný tovar prevezme a zaväzuje sa za neho zaplatiť dohodnutú kúpnu 

cenu.  

2.5 V prípade, ak predávajúci z akýchkoľvek dôvodov, s výnimkou dôvodov spočívajúcich vo vyššej 

moci, nepotvrdí (neakceptuje) objednávku v lehote stanovenej v bode 2.4. tohto článku rámcovej 

dohody a to ani po telefonickej resp. mailovej urgencii zo strany kupujúceho, považuje sa nasledujúci 

pracovný deň po dni doručenia riadne vystavenej objednávky predávajúcemu, za deň akceptácie 

objednávky (deň uzatvorenia čiastkovej zmluvy). 

2.6 Plnenie v zmysle tejto rámcovej dohody môže byť kupujúcemu poskytnuté len na základe 

uzatvorenej čiastkovej zmluvy. 

 

III. 
Základné podmienky platné pre čiastkové zmluvy 

 
3.1 Kupujúci a predávajúci sa pri vypracovávaní čiastkových zmlúv budú riadiť platnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

3.2 Na základe ustanovení § 409 Obchodného zákonníka zmluvné strany uzatvoria čiastkové zmluvy na 

dodanie tovaru formou objednávok, pričom právny vzťah založený objednávkami (čiastkovými 

zmluvami) sa bude riadiť najmä nižšie uvedenými článkami s nasledovným znením: 

 

I. Predmet zmluvy 

(i) Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu dohodnutý tovar podľa objednávky, previesť na 

neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom 

mailto:objednavky.ohm@slposta.sk
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spolupôsobiť, dohodnutý tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v dohodnutej 

výške. 

(ii) Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar 

- v dohodnutom množstve podľa objednávky kupujúceho, 

- v predpísanej alebo schválenej akosti (pokiaľ je záväzne ustanovená alebo pokiaľ to 

vyplýva z osobitných predpisov, napr. technických noriem) alebo v akosti uvádzanej 

výrobcom, inak v obvyklej akosti, 

- s vyznačenými údajmi o výrobcovi a tovare, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 

- v riadnom obale, pričom tovar bude riadne uspôsobený na prepravu. 

 

II. Doba dodania a miesto dodania 

(i) Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutej dobe a do určeného miesta 

dodania. Doba dodania tovaru je stanovená maximálne na 30 kalendárnych dní od 

uzatvorenia čiastkovej zmluvy. 

(ii) Povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu tovar je splnená tým, že kupujúcemu umožní 

s tovarom nakladať (t .j. tovar prevziať) v dohodnutom mieste dodania. 

(iii) Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom mieste dodania podľa ďalej uvedenej časti 

III. tohto článku  rámcovej dohody - Prevzatie tovaru. 

(iv) V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré predávajúcemu bránia v splnení jeho 

povinností dodať tovar kupujúcemu v dojednanej dobe podľa riadnej a úplnej objednávky 

kupujúceho, predlžuje sa lehota na dodanie tovaru o dobu trvania týchto prekážok. Predávajúci 

sa zaväzuje, že vznik a predpokladanú dobu trvania prekážok podľa prvej vety oznámi bez 

zbytočného odkladu kupujúcemu. 

(v) Miestom plnenia čiastkovej zmluvy je sídlo kupujúceho alebo kontaktné miesta kupujúceho 

podľa špecifikácie miesta plnenia v čiastkovej zmluve. Miestom dodania sa pre účely tejto 

rámcovej dohody rozumejú priestory kupujúceho - miesta hromadného podaja alebo iné 

pracoviská kupujúceho, ktoré odsúhlasí kupujúci, v rozsahu cca 1400 odberných miest v rámci 

celého územia Slovenskej republiky. Predávajúci sa zaväzuje zabaliť tovar a pripraviť ho na 

distribúciu v zmysle Zasielacích podmienok, ktoré tvoria Prílohu č. 2 tejto rámcovej dohody 

alebo je oprávnený tovar dodať na odberné miesto kupujúceho iným spôsobom doručenia, 

pričom náklady na dopravu sú už zahrnuté v cene tovaru v zmysle tejto rámcovej dohody. 

V prípade zabalenia a podaja tovaru v zmysle Zasielacích podmienok, ktoré sú Prílohou č. 2 

tejto rámcovej dohody, sa predávajúci zaväzuje podať takto zabalený tovar na určenom mieste 

podania, ktoré bude bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto rámcovej dohody vzájomne 

navrhnuté a odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami. 

Predávajúci je povinný ku každému zabalenému tovaru, ktorý má byť doručený kupujúcemu do 

určeného miesta dodania, priložiť dve vyhotovenia dodacieho listu. Náležitosti dodacieho listu si 

zmluvné strany vopred vzájomne dohodnú. 

 

III. Prevzatie tovaru 

(i) Pri prevzatí tovaru na zmluvne dojednanom mieste dodania je kupujúci povinný dodaný tovar 

prezrieť. 

(ii) Prevzatie dodaného tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na dodacom 

liste. Jedna kópia dodacieho listu ostáva kupujúcemu. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda 

kupujúci prevzatím tovaru. V prípade uplatnenia výhrady pri dodaní tovaru ostáva tovar vo 

vlastníctve predávajúceho až do doby, kým predávajúci neodstráni prekážku, ktorá bráni 

kupujúcemu riadne prevziať tovar. 

(iii) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho vždy v čase, keď prevezme tovar 

v zmysle a spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku, alebo ak tak neurobí včas, potom 

v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar 

bez uvedenia dôvodu neprevezme. 

 

IV. Zodpovednosť za vady a záruka za akosť 
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(i) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dohodnutý tovar v okamihu, keď prechádza 

nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho a za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí 

dohodnutého tovaru v záručnej dobe. 

(ii) Predávajúci preberá záväzok zo záruky za akosť dodaného tovaru, pričom dĺžka záručnej doby 

pre jednotlivé tovary je 24 mesiacov; záručná doba začne plynúť odo dňa dodania tovaru 

kupujúcemu uvedeného v dodacom liste. 

(iii) Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí kupujúci uplatniť 

u predávajúceho v záručnej dobe, inak zaniknú. 

(iv) Kupujúci je povinný vady tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení oznámiť predávajúcemu 

písomne na jeho vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel. č.: ..................., alebo na e-mailovú 

adresu: ............................ V oznámení o vadách predmetu kúpy musí kupujúci vady špecifikovať 

(opísať a uviesť, ako sa prejavujú) a uviesť, aký nárok z vád uplatňuje. 
(v) Predávajúci sa zaväzuje, že vybaví reklamáciu kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr 

však do 14 pracovných dní po doručení správy o vadách tovaru, inak je kupujúci oprávnený od 

zmluvy písomne odstúpiť. 

 

IV. 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

4.1 Kúpna cena za plnenia čiastkovej zmluvy bude stanovená nasledovne: 

a)    v prípade požiadavky kupujúceho na tovar podľa Prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody, ako násobok 

jednotkovej ceny príslušného tovaru podľa Prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody a počtu jednotiek 

daného tovaru, 

b) v prípade požiadavky kupujúceho na tovar podľa Prílohy č. 1, ktorý sa už nevyrába, resp. tovar, 

ktorý predávajúci už nemôže kupujúcemu poskytnúť podľa Prílohy č. 1, ale takýto tovar bol 

nahradený novým rovnakým alebo podobným tovarom s inou jednotkovou cenou, než je 

jednotková cena uvedená za rovnaký alebo podobný tovar v zmysle Prílohy č. 1 tejto rámcovej 

dohody a súčasne sa nachádza v obchodnej ponuke predávajúceho, ako násobok všeobecne 

platnej jednotkovej ceny tovaru uvedeného v cenníku predávajúceho platného v čase uzatvorenia 

čiastkovej zmluvy, znížená o zľavu vo výške 5%  a počtu jednotiek tovaru uvedených v čiastkovej 

zmluve. Súčet kúpnej ceny obsiahnutej vo všetkých požiadavkách kupujúceho na iné produkty z 

obchodnej ponuky predávajúceho v zmysle tohto písmena zmluvy počas celej platnosti tejto 

rámcovej dohody nesmie prekročiť 7% z celkového finančného limitu, ktorý má kupujúci k 

dispozícii na plnenie predmetu tejto rámcovej dohody. 

c)     v prípade požiadavky kupujúceho na iné produkty z obchodnej ponuky predávajúceho, ako 

násobok všeobecne platnej jednotkovej ceny tovaru uvedeného v cenníku predávajúceho 

platného v čase uzatvorenia čiastkovej zmluvy, znížená o zľavu vo výške 5 % a počtu jednotiek 

tovaru uvedených v čiastkovej zmluve. Pre vylúčenie pochybnosti platí, že pojem iné produkty 

predstavuje tovar podobného charakteru ako je tovar uvedený v Prílohe č. 1 tejto rámcovej 

dohody. Súčet kúpnej ceny obsiahnutej vo všetkých požiadavkách kupujúceho na iné produkty z 

obchodnej ponuky predávajúceho v zmysle tohto písmena zmluvy počas celej platnosti tejto 

rámcovej dohody nesmie prekročiť 10% z celkového finančného limitu, ktorý má kupujúci k 

dispozícii na plnenie predmetu tejto rámcovej dohody. 

 

Pre účely tejto rámcovej dohody a čiastkových zmlúv sa za všeobecne platnú jednotkovú cenu 

tovaru považuje cena uvedená v cenníkoch predávajúceho dostupných na webových stránkach 

predávajúceho, nie však vyššia ako cena odporúčaná výrobcom tovaru pre slovenský trh.   

 

4.2 Kúpna cena zahŕňa dopravu do dohodnutého miesta dodania podľa objednávky kupujúceho (cca 

1400 odberných miest) ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti 

s dodaním objednaného tovaru kupujúcemu vrátane odplaty za distribúciu tovaru a rovnako zahŕňa 

všetky náklady predávajúceho vynaložené v rámci záruky na dodanom tovare. V dohodnutej kúpnej 

cene nie je zahrnutá právnym predpisom stanovená daň z pridanej hodnoty – t. j. k fakturovaným 
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cenám za dodaný tovar bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej 

republiky v čase fakturácie. 

4.3 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny riadnym dodaním tovaru kupujúcemu do 

dohodnutého miesta dodania v dohodnutom množstve a kvalite, potvrdením dodacieho listu 

kupujúcim a doručením faktúry za predmetné plnenie kupujúcemu. 

4.4 Predávajúci  vystaví faktúru za dodaný tovar s 30 - dňovou splatnosťou odo dňa doručenia faktúry 

kupujúcemu, vždy po dodaní a prevzatí predmetu plnenia definovaného v objednávke kupujúcim. 

Predávajúci pošle vystavenú faktúru na adresu sídla kupujúceho: Slovenská pošta, a.s., Partizánska 

cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.   

4.5 Súčasťou faktúry bude oprávnenými osobami obojstranne potvrdená objednávka, evidenčné číslo 

rámcovej dohody a čísla dodacích listov (predávajúci uvedie každé číslo z celkového počtu 2 ks 

dodacích listov). V prípade, ak predávajúci vystaví faktúru na základe elektronickej objednávky 

kupujúceho priamo zo SAPu, súčasťou faktúry budú okrem dokladov uvedených v predchádzajúcej 

vete tohto odseku aj číslo intranetovej objednávky, číslo prílohy, t.j. číslo formálnej žiadanky a meno 

a priezvisko osoby objednávateľa, ktorá je uvedená na elektronickej objednávke. Faktúry budú 

vystavené v Slovenskom jazyku a uhradené v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej 

ku dňu vystavenia príslušnej faktúry. 

4.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. 

z. o DPH v platnom znení, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je 

kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 

splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. 

4.7 V prípade, ak sa preukáže po uzatvorení tejto rámcovej dohody, že na relevantnom trhu existuje 

cena (ďalej aj „nižšia cena“) za rovnaký alebo technickými parametrami porovnateľný tovar ako je 

uvedený v Prílohách č. 1 tejto rámcovej dohody, zahŕňajúca aj náklady na balné, poštovné, či iné 

prepravné náklady do rovnakého miesta dodania než sú miesta dodania uvedené v tejto rámcovej 

dohode alebo objednávke kupujúceho, ktorá je nižšia o viac ako 5 % ako cena predávajúceho podľa 

tejto rámcovej dohody, zaväzuje sa predávajúci poskytnúť kupujúcemu pre takýto tovar dodatočnú 

zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto rámcovej dohody a nižšou 

cenou.  

 

 

V. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody 

 

5.1 Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci prevzatím tovaru od predávajúceho bez výhrad. 

V prípade uplatnenia výhrady pri dodaní tovaru ostáva tovar vo vlastníctve predávajúceho až do 

doby, kým predávajúci neodstráni prekážku, ktorá bráni kupujúcemu riadne prevziať tovar. 

5.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom, keď predávajúci splní svoju 

povinnosť dodať dohodnutý tovar kupujúcemu podľa tejto rámcovej dohody a kupujúci neuplatní pri 

preberaní tovaru výhrady k jeho množstvu alebo kvalite, prípadne inej vade, ktorá bráni kupujúcemu, 

aby tovar považoval za tovar bez vád. 

 

 

 

VI. 

Zmluvné sankcie a ďalšie dojednania 

 

6.1 Ak predávajúci je v omeškaní s dodaním tovaru, má kupujúci právo uplatniť voči nemu zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05% z ceny tovaru za každý deň omeškania. 

6.2 Ak kupujúci mešká s platbou po termíne splatnosti, má predávajúci právo uplatniť úrok 

z omeškania vo výške stanovenej podľa všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky. 

6.3 Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty, resp. úroku z omeškania, oznámi oprávnená 

zmluvná strana doručením penalizačnej faktúry druhej zmluvnej strane. 
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6.4 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej porušením 

zmluvných povinností. 

6.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov z tejto 

rámcovej dohody a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať 

vplyv na uzavieranie jednotlivých čiastkových zmlúv podľa podmienok dohodnutých v tejto rámcovej 

dohode. 

6.6 Predávajúci sa zaväzuje, že bude s kupujúcim bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých 

otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť proces dodania dohodnutého tovaru podľa tejto 

rámcovej dohody, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť dohodnutý 

termín pre dodanie tovaru v zmysle platnej čiastkovej zmluvy. 

6.7 Predávajúci vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie, z tejto rámcovej dohody si je vedomý 

skutočnosti, že sa považuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 

315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), 

ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. 

Predávajúci tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto rámcovej dohody 

prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, 

musia byť v čase uzavretia tejto rámcovej dohody, ako aj počas celej platnosti zmluvného vzťahu, 

v registri zapísaní. Ak predávajúci využije subdodávateľa na plnenie predmetu RD/ časti RD až 

počas platnosti tejto RD, je subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle 

ZoRPVS, povinný byť zapísaný v registri v čase, keď je takýto subdodávateľ predávajúcemu známy, 

najneskôr však v deň plnenia predmetu RD. V prípade, ak počas platnosti tejto rámcovej dohody 

dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je predávajúci povinný okamžite ukončiť 

plnenie tejto rámcovej dohody prostredníctvom takéhoto subdodávateľa. Porušenie povinnosti 

vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 ods. 2 ZoRPVS alebo 

nesplnenie povinnosti vykonať zápis oprávnenej osoby do registra včas v zmysle § 10 ods. 2 tretej 

vety ZoRPVS bude mať za následok, že kupujúci, s ktorým partner verejného sektora (predávajúci) 

uzavrel rámcovú dohodu, nemusí plniť svoje zmluvné povinnosti a nedostane sa tým do omeškania 

so splnením svojho záväzku. 

6.8 Predávajúci prehlasuje, že sa dôkladne oboznámil s Protikorupčným kódexom kupujúceho, ktorý je 

dostupný na www.posta.sk, s jeho znením súhlasí a zaväzuje sa ho dodržiavať, na znak čoho 

pripája pod znenie RD svoj podpis. V prípade akéhokoľvek porušenia Protikorupčného kódexu 

kupujúceho je kupujúci oprávnený okamžite odstúpiť od RD. Odstúpenie od RD je účinné dňom jeho 

doručenia predávajúcemu. 

VII. 

Zodpovednosť za škodu 

 

7.1 Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu, zavinenú škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane 

v súvislosti s plnením tejto rámcovej dohody a/alebo príslušnej čiastkovej zmluvy za ďalej uvedených 

podmienok.  

7.2 Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania 

jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením 

a vznikom škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné. 

7.3 Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie 

s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať celkom alebo čiastočne 

z okolností vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, 

pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené. 

7.4 Ustanovenie bodu 7.3 tohto článku rámcovej dohody sa uplatní za predpokladu, že druhá zmluvná 

strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania 

postihnutou zmluvnou stranou, ako náhle sa o ich výskyte dozvedela. 
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VIII. 

Doba platnosti rámcovej dohody 

 

8.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na 36 (tridsaťšesť) mesiacov odo dňa 

nadobudnutia jej účinnosti, resp. do vyčerpania finančného limitu vo výške  .................. EUR bez 

DPH (slovom                                            EUR a              eurocentov bez DPH), ktorý na tento účel 

má kupujúci k dispozícii a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. 

 

 

IX. 

Odstúpenie od rámcovej dohody, čiastkovej zmluvy, výpoveď rámcovej dohody, úhrada súvisiacich 
nákladov  

 
9.1 Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti podľa článku VIII. tejto rámcovej dohody možno túto 

rámcovú dohodu ukončiť: 

- kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán; 

- odstúpením od rámcovej dohody v zmysle § 344 a následne Obchodného zákonníka; 

- výpoveďou kupujúceho aj bez uvedenia dôvodu, pričom dohodou strán sa výpovedná 

lehota stanovuje na tri mesiace, počítajúc od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede druhej zmluvnej strane. 

9.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto rámcovej dohody 

alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená 

strana od rámcovej dohody odstúpiť, pokiaľ to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.  Za podstatné 

porušenie rámcovej dohody sa považuje :  

- meškanie predávajúceho s dodaním  tovaru o viac ako 10 dní; 

- preukázané dodanie nekvalitného tovaru zavinené predávajúcim. 

Predávajúci sa tejto zodpovednosti zbaví, ak preukáže, že riadne a včas upozornil kupujúceho na 
chybné zadanie zo strany kupujúceho a kupujúci aj naďalej trval na dodaní tovaru,   

- prípad, kedy predávajúci oznámi kupujúcemu, že nie je z objektívnych alebo subjektívnych 

dôvodov schopný plniť predmet plnenia tejto rámcovej dohody, 

- ak dôjde k výmazu predávajúceho, ako partnera verejného sektora, z registra počas 

platnosti tejto rámcovej dohody. Kupujúci má právo odstúpiť od RD dňom právoplatnosti o výmaze 

podľa § 12 a pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 ZoRPVS, 

- ak je partner verejného sektora (predávajúci) viac ako 30 dní v omeškaní so splnením 

povinností podľa § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS, 

- ak počas platnosti tejto RD použije predávajúci subdodávateľa nezapísaného v registri, hoci 

takýto subdodávateľ mal byť v zmysle ZoRPVS zapísaný v registri, prípadne ak bol subdodávateľ 

počas plnenia predmetu tejto RD vymazaný z registra a predávajúci ho naďalej používal na plnenie 

predmetu tejto RD ako svojho subdodávateľa, 

- v prípade porušenia Protikorupčného kódexu v zmysle ustanovenia bodu 6.8 čl. VI. RD. 

9.3 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od 

ktorejkoľvek čiastkovej zmluvy vystavenej a doručenej predávajúcemu podľa tejto rámcovej dohody, 

pričom predávajúcemu v takomto prípade vzniká nárok na úhradu pomernej časti odmeny uvedenej 

v tejto rámcovej dohode za skutočne vykonané činnosti do dňa odstúpenia od čiastkovej zmluvy. 

Odstúpením od čiastkovej zmluvy, čiastková zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle 

oprávnenej strany druhej zmluvnej strane. 

9.4 Odstúpenie od rámcovej dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z rámcovej 

dohody, okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na     

zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok kupujúceho na bezplatné odstránenie 

zistených vád už dodaného tovaru. 

9.5 Odstúpenie od tejto rámcovej dohody musí mať písomnú formu, musí byť doručené  

druhej zmluvnej  strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné, 

s výnimkou uvedenia dôvodu podľa bodu 9.3 tohto článku RD. 
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9.6 Povinnosť doručiť odstúpenie od tejto rámcovej dohody, čiastkovej zmluvy, resp. výpoveď tejto 

rámcovej dohody  podľa tohto článku rámcovej dohody sa považuje v konkrétnom prípade za 

splnenú dňom prevzatia odstúpenia od tejto rámcovej dohody, čiastkovej zmluvy, resp. výpovede 

tejto rámcovej dohody alebo odmietnutím toto odstúpenie od rámcovej dohody, čiastkovej zmluvy, 

resp. tejto výpovede rámcovej dohody prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom 

poštového podniku vráti poštová zásielka s odstúpením od tejto rámcovej dohody, čiastkovej zmluvy, 

resp. s výpoveďou tejto rámcovej dohody ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za 

doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste 

uvedenom na obálke predmetnej zásielky). Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie 

kupujúcemu je rozhodná adresa, ktorá je ako jeho sídlo uvedená v záhlaví tejto rámcovej dohody  

a pre doručovanie predávajúcemu adresa zapísaná ako jeho sídlo v obchodnom registri, a ak nemá 

svoje sídlo, adresa zapísaná ako jeho miesto podnikania v živnostenskom registri, ak predávajúci 

preukazným spôsobom neoznámil kupujúcemu novú inú adresu. 

9.7 Ustanoveniami odseku 9.6 tohto článku rámcovej dohody sa bude spravovať aj doručovanie 

ostatných písomností medzi stranami (napr. faktúry, upomienky, výzvy a pod.), ak to nie je v rozpore 

s kogentnými ustanoveniami všeobecne - záväzných predpisov alebo ustanoveniami tejto rámcovej 

dohody. 

9.8 Pri ukončení platnosti tejto rámcovej dohody nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia 

poskytnuté im pred odstúpením od rámcovej dohody druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené 

žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od tejto rámcovej dohody druhej zmluvnej 

strane. Nároky predávajúceho na zaplatenie ceny za plnenia už poskytnuté kupujúcemu nebudú pri 

ukončení platnosti tejto rámcovej dohody dotknuté. 

 

 

X. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

10.1 Rámcovú dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných a číslovaných dodatkov  

podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Akékoľvek iné zmeny alebo doplnenia sú  neplatné. 

Uvedené sa netýka zmeny osôb zodpovedných za vecnú a odbornú komunikáciu uvedených v bode 

10.2. tohto článku rámcovej dohody, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim 

jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane, alebo 

prostredníctvom e-mailu a zmeny Prílohy č. 2 postupom v zmysle bodu 10.2. tohto článku rámcovej 

dohody. 

10.2 Zmluvné strany vyhlasujú a súhlasia s tým, že osobami zodpovednými za vecnú a odbornú 

komunikáciu v súvislosti s touto rámcovej dohodou sú: 

 

a) za predávajúceho:                                        tel. č.:,                                      e-mail:  

b) za kupujúceho spoločne Ing. Iveta Vrbiková, riaditeľka sekcie správy majetku, tel. č.: 02/59 39 32 

73, e-mail: vrbikova.iveta@slposta.sk  a Ing. Štefánia Mifkovičová, vedúca odboru zásobovania a 

logistiky, tel. č.: 02/59 39 32 69, e-mail: mifkovicova.stefania@slposta.sk  

 

Predávajúci sa zaväzuje, že sa bude riadiť aktuálnym znením Prílohy č. 2, ktoré je zverejnené na 

webovej stránke kupujúceho www.posta.sk, pričom kupujúci sa zaväzuje po aktualizácii Prílohy č. 2 

túto zmenu bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v tomto 

bode tohto článku rámcovej dohody. Znenie aktualizovanej Prílohy č. 2 sa považuje pre 

predávajúceho za účinné dňom aktualizácie Prílohy č. 2 na webovej stránke www.posta.sk. 

10.3 Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že záväzkový vzťah 

založený touto rámcovou dohodou sa spravuje Obchodným zákonníkom. Vo veciach neupravených 

touto rámcovou dohodou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych predpisov. 

10.4 Ak niektoré ustanovenia tejto rámcovej dohody stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo 

neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných 

ustanovení sa použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto rámcovej dohody. 

http://www.posta.sk/
http://www.posta.sk/


SLOVENSKÁ POŠTA, A.S. 
PARTIZÁNSKA CESTA 9, 975 99 BANSKÁ BYSTRICA 

 

22 / 31 
Súťažné podmienky pre OVS: Dodávka prepraviek a vrchnákov plastových na prepravu a uloženie zásielok 

10.5 Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto rámcová 

dohoda  je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto rámcová dohoda  vrátane 

všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“).  

Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej 

republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za 

ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 

odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Rámcová dohoda je účinná 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. 

10.6 Táto rámcová dohoda sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci 

štyri vyhotovenia a predávajúci  jedno vyhotovenie. 

10.7 Ak zanikne jedna zo zmluvných strán, prechádzajú jej práva z tejto rámcovej dohody na jej právneho 

nástupcu. 

10.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto rámcovú dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

toho, že obsah tejto rámcovej dohody zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

10.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú jej prílohy: 

Príloha č. 1:  Špecifikácia predmetu zákazky a cena predmetu zákazky 

Príloha č. 2:  Zasielacie podmienky pre podaj balíkových zásielok zmluvnými partnermi    

                     Slovenskej pošty, a.s. 

Príloha č. 3:  Technické parametre predmetu zákazky 

 

 

 

Za kupujúceho:      Za predávajúceho: 

V Banskej Bystrici dňa ......................     V ....................... dňa .................... 

 

 

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

Ing. Martin Ľupták, PhD.                                       

generálny riaditeľ                                                
Slovenská pošta, a.s.      

 

 

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

Ing. Milan Hlinka                                                         

riaditeľ úseku služieb                                                          
Slovenská pošta, a.s.  
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Príloha č. 1 k DR 1164/2020 

Špecifikácia a cena predmetu zákazky 

Por. 
č. 

Názov predmetu zákazky 

 

Typ  a rozmer Farba  
M
J 

Jednotkov
á cena 

v EUR bez 
DPH 

Počet 
MJ 

spolu 

Cena spolu za 
predpokladané 

množstvo  
v EUR bez DPH 

1 Prepravka na obyčajné listové zásielky 
malá s logom SP, a.s. 

 
typ A (C5), 
470x270x210mm 

žltá 
RAL 
1028 ks 

  3150   

2 Vrchnák na prepravku malý 
 

typ A (C5),  
470x270x40 mm 

žltá 
RAL 
1028 ks 

  3090   

3 Prepravka na obyčajné listové zásielky so 
spevneným dnom veľká s logom SP, a.s. 

 
typ B (VK), 
470x540x400 mm 

žltá 
RAL 
1028 ks 

  3024   

4 Vrchnák na prepravku  so spevneným 
dnom  veľký 

 
typ B (VK),  
470x540x40 mm 

žltá 
RAL 
1028 ks 

  3000   

5 Prepravka na poistené a zapísané listové 
zásielky malá s logom SP, a.s. 

 
typ PB 1,  
400x300x300 mm 

červená 
RAL 
3020 ks 

  1080   

6 Prepravka na poistené a zapísané listové 
zásielky malá s logom SP, a.s. 

 
typ PB 1,  
400x300x300 mm 

sivá 
RAL 
7040 ks 

  1080   

7 Prepravka na poistené a zapísané listové 
zásielky veľká s logom SP, a.s. 

 
typ PB 2, 
600x400x300 mm 

červená 
RAL 
3020 ks 

  1088   

8 Prepravka na poistené a zapísané listové 
zásielky veľká s logom SP, a.s. 

 
typ PB 2, 
600x400x300 mm 

sivá 
RAL 
7040 ks 

  1088   

9 Prepravka na oznámené listové zásielky 
nízka 

 
typ PP 5, 
500x315x145mm 

modrá 
RAL 
5012 ks 

  400   

10 Prepravka na oznámené listové zásielky 
vysoká 

 
typ PP 6, 
500x315x200 mm 

modrá 
RAL 
5012 ks 

  1100   

11 Prepravka k priehradke bez veka so 
spevneným dnom 

 
typ BLAU, 
600x400x320 mm 

modrá 
RAL 
5012 ks 

  700   

12 Podvozok na prepravky  
 

typ BLAU, 
620x420 mm 

modrá 
RAL 
5012 ks 

  100   

  SPOLU: 
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Príloha č. 2 k DR 1164/2020 

 
 

Zasielacie podmienky  
pre podaj balíkov zmluvnými partnermi  Slovenskej pošty, a.s. 

 
Hmotnosť:  

- max. 15 kg 
 
Rozmery:  

Balík Najmenšie dovolené rozmery Najväčšie dovolené rozmery 

pravidelných aj 
nepravidelných 

tvarov 

aspoň jedna plocha balíka  
je 20 x 15 cm 

200 cm pre ktorýkoľvek z rozmerov  
alebo  

300 cm pre súčet dĺžky a najväčšieho obvodu 
meraného v  inom smere ako dĺžka 

vo zvitku 

dĺžka plus dvojnásobok priemeru je 
minimálne 17 cm,   

pričom najväčší rozmer nesmie byť 
menší ako 10 cm 

dĺžka plus dvojnásobok priemeru  
maximálne 300 cm 

 
Druh balíka: 

- balík na poštu (balík dodá SP na poštu podľa výberu odosielateľa) 

• použitie tohto druhu je povinné, ak sú zásielky adresované na pošty alebo iné 
organizačné útvary Slovenskej pošty, a. s. (ďalej prevádzkareň SP) 

- balík na adresu (balík doručí SP na odovzdávacie miesto podľa adresy uvedenej na adresnom 
štítku) 

• balík na adresu sa použije v prípade, ak na niektorú poštu nebude možné zvoliť v ePodacom 
hárku balík na poštu (nie pre všetky pošty je povolené adresovať zásielku na poštu) 
 

Lehota prepravy: 
- D+2 (tzn. dodanie druhý pracovný deň po dni podania)  

 
Doplnkové služby: 

- Poistenie 

•  max. 500 EUR 
- Krehké 
- Neskladné       
- balíky nie je možné podávať ako viackusové zásielky 

 
Obal: 

- obal balíka musí umožňovať: 

• umiestnenie adresného štítka 
• vyznačenie resp. umiestnenie iných údajov, nálepiek, prípadne pečiatok potrebných pre 

distribúciu a zvláštne zaobchádzanie so zásielkou  

• obal a vnútorné balenie zásielky majú byť primerané povahe a hmotnosti jej obsahu, tiež 
spôsobu podávania a distribúcie  

- Slovenská pošta, a. s., prijme zásielku, ak je zabezpečená tak, aby neohrozovala zdravie 
zamestnancov a nespôsobovala žiadne iné škody (napr. poškodenie ostatných zásielok, poštového 
zariadenia a pod.)  

- balík, z ktorého vyčnievajú predmety nebezpečné pre manipuláciu, má pošta právo odmietnuť 
- balík s hmotnosťou nad  3 kg odosielateľ previaže pevným špagátom, voľné konce špagáta upraví 

tak, aby neboli dlhšie ako 5 cm, alebo opatrí pútkami  
- pri používaní prepraviek musí byť uzávera zabezpečená plombou bez povinnosti previazania 

 
Povinnosti podávateľa: 

- realizovať podaj zásielok prostredníctvom elektronického podacieho hárku (ďalej len ePodací 
hárok) tak, aby bol ku každému realizovanému podaju zásielok odoslaný samostatný ePodací hárok 
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k podávaným zásielkam (napr. aby ePodací hárok neobsahoval zásielky,  ktoré budú na poštu 
dovezené pri ďalšom dovoze a to aj v ten istý deň) 

- realizovať podaj zásielok podľa: 
• Technických parametrov ePodací hárok, ktoré sú dostupné na www.posta.sk 

- označovať zásielky na adresnom štítku podľa: 

• Technických parametrov Označovanie zásielok, ktoré sú dostupné na www.posta.sk 
- podaj zásielok realizovať podľa: 

• Poštových podmienok pre Balík vnútroštátneho styku, ktoré sú dostupné na www.posta.sk 
• týchto zasielacích podmienok 

- vážiť zásielky 
- realizovať podaj na stanovenej pošte v stanovenom čase podaja, pri realizácii podaja nad 100 

ks zásielok je podávateľ povinný prostredníctvom e-mailovej adresy kontaktovať podávaciu poštu 
ohľadne oznámenia o  zvýšenom podaji zásielok deň vopred 

 
Podávanie zásielok prostredníctvom ePodacieho hárku: 

- zmluvný partner vypĺňa ePodací hárok v rozsahu kompletných údajov (tzn. vrátane adresných 
údajov, použitých služieb, hmotnosti a podacieho čísla) 

- povinnou súčasťou kontaktných údajov je aj telefónne číslo, ktoré je uvedené oddelene minimálne 
jedným riadkom (medzerou) od adresných údajov adresáta / e-mailová adresa adresáta: 

• pri balíku na poštu v ePodacom hárku uvedie podávateľ fiktívnu e-mailovú adresu 
prevádzkarne SP: sl@sl.sk 

 
Označovanie zásielok: 

- zmluvný partner vykonáva označovanie na adresnom štítku podľa Technických parametrov  - 
Označovanie zásielok v rátane uvedenia podacieho čísla a ostatných predpísaných poznámok 
potrebných pre distribúciu zásielok 

- zmluvný partner označuje zásielky podacími číslami: 

• z rozpätia podacích čísel, ktoré mu pridelí podacia pošta. V tomto prípade musí zmluvný 
podávateľ dodržať pridelené rozpätie a po jeho spotrebovaní požiada podaciu poštu 
o pridelenie nového rozpätia 

• ktoré sú pridelené zásielkam priamo web aplikáciou ePodací hárok pri tlači adresných štítkov  
- zásielky sa nepolepujú tlačivami pošty (podacou nálepkou a ani prevádzkovými nálepkami pošty) 

všetky tieto údaje obsahuje adresný štítok 
- spôsob úhrady je uvedený poznámkou „Vec poštovej služby“ 

 
Váženie zásielok: 

- zistenú hmotnosť zmluvný partner vyznačuje na adresných štítkoch a v ePodacom hárku  
- do hmotnosti zásielok započítava obsah zásielky spolu s obalom   
- hmotnosť balíkov vyznačuje s presnosťou na 100 g, časť hmotnosti menšia ako 100 g sa 

zaokrúhľuje na 100 g smerom hore. Ak váži balíky prostredníctvom digitálnej váhy, môže hmotnosť 
vyznačovať s presnosťou maximálne do 10 g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.posta.sk/
http://www.posta.sk/
http://www.posta.sk/
mailto:sl@sl.sk
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Príloha č. 3 k DR 1164/2020 

 
Technické parametre predmetu zákazky – plastové prepravky a vrchnáky  
 
 

P. č.  
Názov - druh materiálu 

 
Popis - špecifikácia 

 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prepravka na obyčajné listové zásielky – malá 
s logom, typ A (C5) s logom, farba žltá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prepravka na obyčajné listové zásielky – malá 
s logom, typ A (C5) s logom, farba žltá 

Rozmer d x š x v             470 x 270 x 210 mm 
Farba                                žltá RAL 1028 
Logo         farba – čierne logo „Slovenská pošta“ 
                 rozmer            65 x 60 mm 
                 miesto        po oboch stranách 
Nosnosť                           min. 15 kg 
Materiál                          polypropylén 
Životnosť                         min. 5 rokov 
Výstuhy na prepravkách 
Vlastnosti   ochrana zásielok proti prachu a dažďu 
                   mrazuvzdornosť 
                   umývateľný povrch 
                   možnosť stohovania prázdnych  
prepraviek 
 

 
2. 

 
 
 
Vrchnák na prepravku malý, typ A (C5) s logom, farba 
žltá 

Rozmer d x š x v             470 x 270 x 40 mm 
Farba                                žltá RAL 1028 
Konštrukcia              uzatvárateľný zámok 
 
Materiál                          polypropylén 
Životnosť                         min. 5 rokov 
Vlastnosti   ochrana zásielok proti prachu a dažďu 
                   mrazuvzdornosť 
                   umývateľný povrch 
                   možnosť stohovania prázdnych 
prepraviek 
 



SLOVENSKÁ POŠTA, A.S. 
PARTIZÁNSKA CESTA 9, 975 99 BANSKÁ BYSTRICA 

 

27 / 31 
Súťažné podmienky pre OVS: Dodávka prepraviek a vrchnákov plastových na prepravu a uloženie zásielok 

 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prepravka na obyčajné listové zásielky so spevneným 
dnom  veľká s logom, typ B (VK), farba žltá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Prepravka na obyčajné listové zásielky so spevneným 
dnom  veľká s logom, typ B (VK), farba žltá,  

Rozmer d x š x v             470 x 540 x 400 mm 
Farba                                 žltá RAL 1028 
Logo         farba – čierne logo „Slovenská pošta“ 
                 rozmer            65 x 60 mm 
                 miesto        po oboch stranách 
Nosnosť                           min. 35 kg 
Materiál                          polypropylén 
Životnosť                         min. 5 rokov 
Výstuhy na prepravkách 
Vlastnosti   ochrana zásielok proti prachu a dažďu 
                   mrazuvzdornosť 
                   umývateľný povrch 
                   možnosť stohovania prázdnych 
prepraviek 
  

 
4. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Vrchnák na prepravku so spevneným dnom veľký,  

typ B (VK) s logom, farba žltá 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Vrchnák na prepravku so spevneným dnom veľký,  
typ B (VK) s logom, farba žltá 

Rozmer d x š x v             470 x 540 x 40 mm 
Farba                       žltá RAL 1028 
Konštrukcia              uzatvárateľný zámok 
 
Materiál                          polypropylén 
Životnosť                         min. 5 rokov 
Vlastnosti   ochrana zásielok proti prachu a dažďu 
                   mrazuvzdornosť 
                   umývateľný povrch 
                   možnosť stohovania prázdnych 
prepraviek 
 

 
5. 

 
 
 
 

 
Prepravka na poistené a zapísané listové zásielky 
malá s logom, typ PB 1, farba červená 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrchný rozmer d x š x v      400 x 300 x 300 mm 
Spodný rozmer  d x š               330 x 250  mm 
Farba                                      červená RAL 3020 
                                                sivá/šedá RAL 7040 
Logo         farba – čierne logo „Slovenská pošta“ 
                 rozmer            65 x 60 mm 
                 miesto        po oboch stranách 
Nosnosť                           min. 27 kg 
Objem                                   25 litrov 
Materiál                          polypropylén 
Životnosť                         min. 5 rokov 
Výstuhy na prepravkách 
Vlastnosti   ochrana zásielok proti prachu a dažďu 
                   mrazuvzdornosť 
                   umývateľný povrch 
                   možnosť plombovať proti krádeži 
                   možnosť stohovania prázdnych 
prepraviek 
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6. 

 
 
 

 
 
Prepravka na poistené a zapísané listové zásielky 
veľká s logom, typ PB 2, farba sivá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Prepravka na poistené a zapísané listové zásielky 
malá s logom, typ PB 2, farba sivá 

Vrchný rozmer d x š x v      600 x 400 x 300 mm 
Spodný rozmer  d x š               535 x 350  mm 
Farba                                      červená RAL 3020 
                                               sivá/šedá RAL 
7040 
Logo         farba – čierne logo „Slovenská pošta“ 
                 rozmer            65 x 60 mm 
                 miesto        po oboch stranách 
Nosnosť                           min. 66 kg 
Objem                                   55 litrov 
Materiál                          polypropylén 
Životnosť                         min. 5 rokov 
Výstuhy na prepravkách 
Vlastnosti   ochrana zásielok proti prachu 
a dažďu 
                   mrazuvzdornosť 
                   umývateľný povrch 
                   možnosť plombovať proti krádeži 
                   možnosť stohovania prázdnych 
prepraviek 
 

 
7. 

 
 

 
 
Prepravka na oznámené listové zásielky nízka, typ PP 
5, farba modrá 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prepravka na oznámené listové zásielky nízka, typ PP 
5, farba modrá  

Rozmer d x š x v             500 x 315 x 145 mm 
Farba                                 modrá RAL 5012 
Nosnosť                             min. 15 kg 
Objem                                  17 lit. 
Materiál                          polypropylén 
Životnosť                         min. 5 rokov 
Výstuhy na prepravkách 
Vlastnosti   mrazuvzdornosť 
                   umývateľný povrch 
                   možnosť stohovania prázdnych 
prepraviek 
 

 
8. 

 
 

 
 
Prepravka na oznámené listové zásielky vysoká, typ 
PP 6, farba modrá  

Rozmer d x š x v             500 x 315 x 200 mm 
Farba                                  modrá RAL 5012 
Nosnosť                           min. 35 kg 
Objem                                  24 lit. 
Materiál                          polypropylén 
Životnosť                         min. 5 rokov 
Vlastnosti    mrazuvzdornosť 
                    umývateľný povrch 
                    možnosť stohovania prázdnych 
prepraviek 
 



SLOVENSKÁ POŠTA, A.S. 
PARTIZÁNSKA CESTA 9, 975 99 BANSKÁ BYSTRICA 

 

29 / 31 
Súťažné podmienky pre OVS: Dodávka prepraviek a vrchnákov plastových na prepravu a uloženie zásielok 

 
9. 

 

 
Prepravka k priehradke bez veka so spevneným 
dnom, typ BLAU, farba modrá  

Rozmer d x š x v             600 x 400 x 320 mm 
Farba                                  modrá RAL 5012 
Nosnosť                           min. 35 kg 
Objem                                61 lit. 
Materiál                          polypropylén 
Životnosť                         min. 5 rokov 
Vlastnosti    mrazuvzdornosť 
                    umývateľný povrch 
                    možnosť stohovania prázdnych 
prepraviek 
 

 
10. 

 
 

 
Podvozok na prepravky BLAU, typ BLAU, farba 
modrá 

Rozmer                          620 x 420 mm 
Farba                                modrá RAL 5012 
Kolieska                                PP 
Priemer koliesok                100 mm 
Zaťaženie                           250 kg 
Materiál                           polyamid 
Životnosť                         min. 5 rokov 
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Príloha č. 3 súťažných podmienok 
 

Hodnotiaci formulár 

Názov uchádzača: 

Adresa uchádzača: 

IČO: DIČ: IČ DPH:  

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu .............................., odd. ............., vložka: .................... 

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať: 

  

Kontaktná osoba: Telefón: 

Email:  

 

Kritérium č. 1: 

Celková cena spolu za predpokladané množstvo predmetu zákazky za predpokladané obdobie 36 mesiacov 
uvedená v EUR bez DPH. 
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Tabuľka č. 2 Celková cena predmetu zákazky za predpokladané množstvo za predpokladané obdobie 36 

mesiacov 

P. č. Názov predmetu zákazky 

 

Typ  a rozmer Farba  MJ 

Jednotková 
cena 

v EUR bez 
DPH 

Počet 
MJ 

spolu 

Celková cena za 
predpokladané 

množstvo  
v EUR bez DPH 

1. Prepravka na obyčajné listové 
zásielky malá s logom SP, a.s. 

 
typ A (C5), 
470x270x210mm 

žltá 
RAL 
1028 ks 

  3150   

2. Vrchnák na prepravku malý 
 

typ A (C5),  
470x270x40 mm 

žltá 
RAL 
1028 ks 

  3090   

3. 
Prepravka na obyčajné listové 
zásielky so spevneným dnom 
veľká s logom SP, a.s. 

 typ B (VK), 
470x540x400 
mm 

žltá 
RAL 
1028 ks 

  3024   

4. Vrchnák na prepravku  so 
spevneným dnom  veľký 

 
typ B (VK),  
470x540x40 mm 

žltá 
RAL 
1028 ks 

  3000   

5. 
Prepravka na poistené a 
zapísané listové zásielky malá 
s logom SP, a.s. 

 typ PB 1,  
400x300x300 
mm 

červená 
RAL 
3020 ks 

  1080   

6. 
Prepravka na poistené a 
zapísané listové zásielky malá 
s logom SP, a.s. 

 typ PB 1,  
400x300x300 
mm 

sivá 
RAL 
7040 ks 

  1080   

7. 
Prepravka na poistené a 
zapísané listové zásielky veľká 
s logom SP, a.s. 

 typ PB 2, 
600x400x300 
mm 

červená 
RAL 
3020 ks 

  1088   

8. 
Prepravka na poistené a 
zapísané listové zásielky veľká 
s logom SP, a.s. 

 typ PB 2, 
600x400x300 
mm 

sivá 
RAL 
7040 ks 

  1088   

9. Prepravka na oznámené 
listové zásielky nízka 

 
typ PP 5, 
500x315x145mm 

modrá 
RAL 
5012 ks 

  400   

10. Prepravka na oznámené 
listové zásielky vysoká 

 typ PP 6, 
500x315x200 
mm 

modrá 
RAL 
5012 ks 

  1100   

11. Prepravka k priehradke bez 
veka so spevneným dnom 

 typ BLAU, 
600x400x320 
mm 

modrá 
RAL 
5012 ks 

  700   

12. Podvozok na prepravky  
 

typ BLAU, 
620x420 mm 

modrá 
RAL 
5012 ks 

  100   

13. 
 
Celková cena predmetu zákazky:  

   

 

 

 
 
 
 
................................................................    Dátum: ......................................... 
     pečiatka a podpis osoby oprávnenej  
                konať za účastníka  


