Výzva na predloženie cenovej ponuky
spracovaná v zmysle 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
Názov: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36070513
Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba:
Mgr. Dušan Holaza
Telefón:
+421 910 828 326
E-mail:
holaza@sario.sk
Internetová stránka: www.sario.sk
(ďalej v texte aj „Objednávateľ“)
2. Druh zákazky: poskytnutie služby
3. Názov zákazky: Spracovanie odborných analytických výstupov
4. Opis predmetu zákazky:
Vypracovanie analýzy kľúčových odvetví hospodárstva SR za roky 2019 a 2020 (vzhľadom na
COVID-19 doplnkovo, nie ako referenčný rok) so zachytením dlhodobých vývojových trendov v
členení podľa SK NACE
5. Opis predmetu zákazky:
Spracovanie odborných analytických výstupov sa obstaráva v rámci Národného projektu agentúry
SARIO „Podpora internacionalizácie MSP“. Predstavuje spracovanie analýzy kľúčových odvetví
hospodárstva SR za roky 2019 a 2020 so zachytením ich dlhodobých vývojových trendov s dôrazom
na potenciál internacionalizácie a proexportný potenciál malých a stredných podnikov (MSP)
etablovaných na území SR.
Pod pojmom kľúčové odvetvia slovenského hospodárstva sa rozumie:
- automobilový priemysel,
- strojársky, hutnícky/zlievarenský,
- elektrotechnický, energetický (vrátane inovatívnych riešení typu smart cities a pod.),
- plastikársky/chemický/sklársky,
- textilný,
- zbrojársky,
- potravinársky,
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- drevársky/nábytkársky,
- farmaceutický priemysel,
- segment IKT (informačno-komunikačné technológie),
- SSC (centrá zdieľaných/podnikových služieb/centrá excelentnosti) - subsektor BPO –(business
process outsourcing)
Účel dokumentu: Analýza je určená pre potreby Národného projektu „Rozvoj internacionalizácie MSP“
agentúry SARIO, ktorá je organizáciou MH SR. Prispeje k získaniu aktuálneho, komplexného prehľadu
o podnikateľskom prostredí na Slovensku, o vývoji vybraných priemyselných odvetví s dôrazom na
dopady v segmente MSP z pohľadu ich možnej internacionalizácie, proexportného potenciálu a dopadov
krízy spôsobenej COVID-19 (do konca roku 2020) .
Analýza má zmapovať dlhodobý vývoj vyššie uvedených odvetví hospodárstva SR z pohľadu
základných ekonomických ukazovateľov (počnúc rokom 2006 pred vypuknutím hospodárskej
a finančnej krízy, ktorá začala v období 2007/2008) s odhadom dlhodobých vývojových trendov, s
dôrazom na investičný a proexportný potenciál podnikateľských subjektov v nich pôsobiacich.
Analýza má posúdiť súčasnú kondíciu kľúčových hráčov pôsobiacich v jednotlivých odvetviach
slovenského hospodárstva, rovnako aj aktuálnu situáciu v segmente MSP a zhodnotiť ich rozvojový a
proexportný potenciál a to vzhľadom na aktuálny ekonomický vývoj na svetových trhoch.
Analýza bude pozostávať z uceleného dokumentu hodnotiaceho roky 2019 a 2020, vrátane sledovania
medziročných zmien (počnúc rokom pred vypuknutím hospodárskej a finančnej krízy, ktorá začala
v období 2007/2008) a vývojových trendov s ohľadom na dopady krízy spôsobenej COVID-19.
Textová časť bude doplnená o grafy a tabuľky, ktoré však nebudú tvoriť viac ako 25% celkového obsahu
dokumentu.
Minimálny rozsah správy v normostranách: 200
Dodávateľ môže ako podklad pre analýzu využiť strategické, riadiace, programové dokumenty, štúdie,
údaje zo Štatistického úradu SR (požadujeme vychádzať z ročných zisťovaní, nie zo sčítaných
kvartálnych údajov) a z ďalších verejne dostupných ale tiež spoplatnených zdrojov (na vlastné náklady),
ako aj podklady MZVaEZ SR, resp. priemyselných a sektorových zväzov/združení a ďalších
relevantných inštitúcií.
Minimálna požadovaná obsahová štruktúra dokumentu.
I.

Úvod

II.

Vývoj v priemyselnej výrobe a službách na Slovensku (sumárne)
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Analytické výstupy budú obsahovať:
- stav hospodárstva Slovenskej republiky v určenom období a jeho vývoj z pohľadu HDP (textová a
grafická časť), porovnanie s predchádzajúcimi rokmi (počnúc rokom pred vypuknutím hospodárskej
a finančnej krízy, ktorá začala v období 2007/2008),
- podiely jednotlivých sektorov hospodárstva na HDP SR (napr. formou koláčového grafu)
a
medziročné zmeny HDP v percentuálnom vyjadrení, vrátane odôvodnenia daného vývoja,
- podiely jednotlivých odvetví priemyselnej výroby na pridanej hodnote, medziročné zmeny
a
odôvodnenie,
- podiely odvetví z pohľadu počtu podnikov, tržieb za vlastné výkony a tovar a priemerného evidenčného
počtu zamestnancov. Medziročné rozdiely vrátane odôvodnenia vývoja,
- vývoj podielu vlastného imania k cudzím zdrojom v priemyselnej výrobe a to najmä
vo
vzťahu k modernizácii výrobnej základne a potrebe inovácií,
- vývoj rentability nákladov v priemyselnej výrobe,
- v ktorých sektoroch hospodárstva sa najviac uplatňujú prvky Industry 4.0 a ako sa to prejaví na
znižovaní zamestnanosti, aké zmeny to prinesie na pracovnom trhu.
V prípade výrazných výkyvov v sledovaných ukazovateľoch, požadujeme poskytnúť
ich
zdôvodnenie (napr.: krízový/pokrízový vývoj, zmeny v metodológii štatistického zisťovania, zásadné
legislatívne zmeny, výkyvy na svetových trhoch, a pod.).
Analýzu žiadame spracovať s dôrazom na proexportný potenciál a potenciál internacionalizácie MSP
etablovaných na území SR.
Súčasťou analýzy bude zhodnotenie hospodárstva SR z pohľadu:
- prílevu/odlevu priamych zahraničných investícií (PZI),
- zahraničného obchodu (dovoz/vývoz/obrat/saldo),
- inovačného potenciálu / vývoja high-tech služieb,
- konkurencieschopnosti krajiny,
- regionálneho vývoja,
- zamestnanosti/situácie na trhu práce, kvalifikačnej úrovne a požiadaviek na pracovníkov zo strany
podnikateľských subjektov, ale aj voľných pracovných miest v kľúčových odvetviach,
- produktivity práce a príp. ďalších parametrov.
V analýze bude uvedený celkový počet podnikateľských subjektov pôsobiacich v jednotlivých sektoroch
slovenského hospodárstva v členení podľa SK NACE, a na veľké, malé-stredné a mikro podniky1.
Rovnako aj zhodnotenie vplyvu malého a stredného podnikania
na národné hospodárstvo
(napr. zamestnanosť, členenie, tvorba pridanej hodnoty).

Definícia MSP uvedená v Prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie / Príloha číslo 2
schémy pomoci de minimis – strana 31: https://www.sario.sk/sites/default/files/schema-na-podporu-maleho-a-strednehopodnikania-v-sr.pdf
1
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Samostatná podkapitola analýzy sa bude venovať dopadom ekonomickej krízy spôsobenej pandémiou
COVID-19 (do konca roku 2020) na podnikateľské subjekty zo sledovaných odvetví s dôrazom na MSP
s ohľadom na rizikové faktory, ale najmä príležitosti vznikajúce v dôsledku pandémie. Bude obsahovať
analýzu dopadu pandemických opatrení na podnikanie MSP a jednotlivé (sledované) sektory. Analýza
zhodnotí podnikateľské prostredie v čase uzavretia ekonomiky vrátane predikcie jeho ďalšieho vývoja
a s tým súvisiacich dôsledkov.
Analýza zmapuje kľúčové odvetvia slovenského hospodárstva (vymenované v úvode Opisu predmetu
zákazky) jednotlivo, z pohľadu základných ekonomických ukazovateľov v porovnaní s vývojom
priemyselnej produkcie ako celku.
Analýza bude sledovať dlhodobé trendy počnúc rokom pred vypuknutím hospodárskej a finančnej krízy,
ktorá začala v období 2007/2008 a medziročné zmeny v sledovaných obdobiach. V textovej časti bude
zhodnotený aktuálny vývoj jednotlivých odvetví na svetových trhoch a ich dopad na slovenské
hospodárstvo i z pohľadu krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.
Kľúčové odvetvia budú zmapované (jednotlivo) minimálne z pohľadu:
členenia odvetvia podľa SK NACE vrátane trendov vývoja jednotlivých sub-sektorov,
počtu subjektov pôsobiacich v odvetví vrátanie členenia na veľké, malé/stredné a
mikro-podniky,
objemu exportu / importu a podiel na celkovom exporte,
hlavných krajín exportu/importu (hlavných zahraničnoobchodných partnerov SR),
exportných ašpirácií a príležitostí,,
tržieb za vlastné výkony a tovary,
priemerná obchodná marža v predmetnom odvetví
podielu na priemyselnej výrobe (podiel z celkových tržieb priemyselnej výroby),
tržieb z predaja tovarov/služieb do zahraničia,
priemerného evidovaného počtu zamestnancov,
z pohľadu evidovanej (ne)zamestnanosti v danom odvetví v regiónoch,
porovnania výkonnosti jednotlivých regiónov Slovenska v danom odvetví,
priemernej hrubej mesačnej mzdy v odvetví,
produktivity práce,
pridanej hodnoty,
investícií v sektore,
rentability nákladov,
prevažujúcich dodávateľských vzťahov v SR,
existujúcich R&D kapacít v odvetví,
rizík vyplývajúcich z vývoja na slovenskom a svetových trhoch (napríklad znižovanie
zamestnanosti v dôsledku Industry 4.0), ako aj z pohľadu COVID-19 (dopadov krízy do konca
roku 2020),
a ďalších relevantných parametrov pre konkrétne odvetvie.
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Číselné údaje budú doplnené o textovú časť popisujúcu dôvody vývoja, ale tiež očakávané trendy –
smerovanie sledovaného sektora s ohľadom na vývoj na svetových trhoch a taktiež grafické
vyobrazovanie vývoja.
Ku každému odvetviu žiadame uviesť príklady kľúčových hráčov pôsobiacich v danom segmente
a krajiny do ktorých exportujú svoje tovary/služby, ale tiež inovatívne spoločnosti z kategórie MSP, ktoré
v sledovanom období zverejnili expanziu/investíciu/významnú obchodnú transakciu, uvedenie
významného nového produktu na trh, resp. inú signifikantnú správu z pohľadu vývoja firmy. Zároveň
identifikovať top exportérov daného odvetvia z radov spoločností s výlučne slovenským kapitálom.
Analýza má odzrkadľovať ich proexportný potenciál a schopnosť internacionalizácie.
Samostatná kapitola bude venovaná vývoju automobilového priemyslu v Slovenskej republike
a jeho transformácií smerom k výrobe vozidiel s alternatívnymi formami pohonu (elektromobilita,
vodíkový pohon), ako aj príležitostiam, ktoré v tejto súvislosti umožňujú MSP diverzifikovať svoju
výrobu, vývoj, resp. segment služieb. Do analýzy žiadame zahrnúť trendy, riziká a možné dopady
vyplývajúce z aktuálneho vývoja v automobilovom priemysle na svetových trhoch na podnikateľské
subjekty pôsobiace v SR.
Žiadame zhodnotiť:
- aktuálnu situáciu a očakávaný vývoj v automotive a jeho dopad na firmy nachádzajúce sa na nižších
priečkach dodávateľského reťazca,
- postavenie, konkurencieschopnosť, inovačný potenciál a schopnosť internacionalizácie MSP aktuálne
dodávajúcich do automobilového priemyslu,
- najväčšie výzvy v sektore automotive, riziká, ktoré budú znášať súčasní dodávatelia, najmä z pohľadu
MSP,
- zmeny, ktoré výrazne ovplyvnia vývoj odvetvia v nastávajúcich rokoch, ako je napr. problematika
Industry 4.0, elektromobilita, vodíkový pohon, znižovanie emisií, autonómne riadenie,
vývoj
nových materiálov, smart cities, bezpečnosť na cestách, vývoj svetových trhoch a pod.
III. Záver
Zhodnotenie vyššie uvedených zistení a odporúčania do nastávajúcich období. Analýza bude prevzatá
na základe akceptačného protokolu v zmysle Zmluvy.
6.

Predpokladaná hodnota zákazky: 66 117 EUR bez DPH

7.

Typ zmluvy: Zmluva o dielo

8.

Miesto dodania predmetu zákazky: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

9.

Termín plnenia / dodania: do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy

10.

Variantné riešenie: neumožňuje sa
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11. Spoločný slovník obstarávania:
CPV: Hlavný predmet
Hlavný slovník:
- 71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
- 71620000-0 Analytické služby
- 72316000-3 Analýza údajov
12. Hlavné podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu,
bezhotovostným platobným stykom. Dohodnutú zmluvnú cenu v EUR verejný obstarávateľ uhradí
úspešnému uchádzačovi na základe písomnej zmluvy a predloženej faktúry. Splatnosť faktúry je 60 dní
odo dňa jej doručenia na adresu uvedenú vo výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
13. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky:
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej ponuky a jej príloha
č. 1 - Návrh na plnenie kritérií a príloha č.2 – Vzor Zmluvy o dielo
14. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky:
Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 17.06.2021 do 14:00 hod. miestneho času a to v
elektronickej alebo písomnej forme.. Ak si uchádzač zvolí písomnú formu doručenia, požadujeme
doručiť cenovú ponuku v nepriehľadnej obálke popísanej čitateľným textom. Na obal žiadame uviesť
názov súťaže „Spracovanie odborných analytických výstupov“ a heslo – „Neotvárať“. Cenovú
ponuku žiadame doručiť na kontaktnú adresu uvedenú v bode č.1 Výzvy. V prípade, ak si uchádzač zvolí
predkladanie cenovej ponuky v písomnej forme, ponuku odovzdá na adrese – sídlo verejného
obstarávateľa: budova Omnie 2000, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava - 8. poschodie na recepcii,
kde mu bude vydaný doklad (fotokópia obálky) so zaznamenaným časom doručenia ponuky.
Dôležité!!! V prípade písomného predkladania je potrebné kontaktovať verejného obstarávateľa (kontakt
v bode 1. Výzvy) vopred aspoň 24h pred odovzdaním z dôvodu zabezpečenia prevzatia ponuky na
sekretariáte.
Uchádzači sú povinní dodržať termín na predkladanie ponuky, v prípade nedodržania tohto termínu
ponuka nebude akceptovaná a bude vrátená uchádzačovi (písomná forma)..
15. Podmienky účasti uchádzačov:
15.1 Oprávnenie realizovať predmet zákazky v súlade s § 32 ods.1, písm.e) :
kópia výpisu z Obchodného registra, živnostenského registra alebo informáciu o zápise
v
zozname hospodárskych subjektov ) Úspešný uchádzač predloží originál alebo overenú kópiu
oprávnenia.
15.2 Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods.1, písm. f), že uchádzač nemá „uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu
15.3 Zoznam kľúčových expertov podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona navrhovaných na vykonanie diela.
Uchádzač priloží referenčný list kľúčových expertov.
Uchádzač preukazuje skúsenosti s realizáciou zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako
predmet zákazky v minimálnom rozsahu uvedenom pri jednotlivých kľúčových expertoch. Každý
kľúčový expert musí predložiť čestné vyhlásenie, z ktorého bude vyplývať, v akom je súčasnom
pracovnom-právnom vzťahu (identifikačné údaje zamestnávateľa a kontaktné údaje na zamestnávateľa
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a v ktorom vyhlási, že bude pre uchádzača k dispozícií počas trvania celého zmluvného vzťahu. Verejný
obstarávateľ požaduje, aby pozícia každého jedného spomedzi kľúčových expertov bola obsadená vždy
samostatnou osobu.
Jednotliví kľúčoví experti:
a. Kľúčový expert pre MSP – preukazuje skúsenosti s min. 3 projektami analýzy malých a stredných
podnikov /MSP) s odhadom vývojových trendov, s dôrazom na investičný a proexportný
potenciál MSP
b. Kľúčový expert pre automotive – preukazuje skúsenosti s min. 3 projektami analýzy podnikov
v segmente automotive s odhadom vývojových trendov, s dôrazom na investičný a proexportný
potenciál v segmente automotive
c. Kľúčový expert pre IKT – preukazuje skúsenosti s min. 3 projektami analýzy podnikov
v segmente IKT s odhadom vývojových trendov, s dôrazom na investičný a proexportný
potenciál IKT
d. Kľúčový expert pre zbrojárstvo – preukazuje skúsenosti s min. 1 projektom analýzy podnikov
v segmente zbrojárstva s odhadom vývojových trendov, s dôrazom na investičný a proexportný
potenciál v segmente zbrojárstva
e. Kľúčový expert pre smart cities – preukazuje skúsenosti s min. 1 projektom analýzy smart cities
s odhadom vývojových trendov, s dôrazom na potenciál smart cities
f.

Kľúčový expert pre dopady COVID-19 – preukazuje skúsenosti s min. 1 projektom analýzy
podnikom zasiahnutým opatreniami COVID-19 s odhadom vývojových trendov

16. Kritériá na vyhodnotenie predložených cenových ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR vrátane DPH
17. Záväzný obsah ponuky:
Ponuka uchádzača musí obsahovať:
• Doklady podľa bodu 15. tejto výzvy
• Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
• Vyplnený návrh zmluvy o dielo podľa prílohy č.2 podpísaný štatutárom
18. Lehota viazanosti ponúk: do 30.11.2021
19. 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.
20. Osoba zodpovedná za VO:
Kontakt pre prípadné otázky:
Mgr. Dušan Holaza, dusan.holaza@sario.sk, M: 0910 828 326
21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:
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07.06.2021
22. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa:
07.06.2021
23. Konflikt záujmov
Verejný obstarávateľ zabezpečí, aby v tomto verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý
by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp
rovnakého zaobchádzania.
Konflikt záujmov zahŕňa najmä situácie, kedy osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh
verejného obstarávania (vrátane osoby bez nutnosti formálneho zapojenia do priebehu verejného
obstarávania), má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný
záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným
obstarávaním.
Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia a vykoná nápravu, ak zistí konflikt záujmov.
Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo
realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť
pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača z
tohto verejného obstarávania.
24. Ďalšie informácie:
Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača, v tejto zákazke, nie je možné podať námietky. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku, o čom budú uchádzači písomne vyrozumení.
Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp.
uchádzačmi bude uskutočňované iba v štátnom (slovenskom) jazyku. Pracovný čas verejného
obstarávateľa je v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 hod. Verejný obstarávateľ 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 verejný obstarávateľ na tento účel
vyčlenené. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku u verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak
úspešný uchádzač stratí počas plnenia svojho zmluvného vzťahu uzatvoreného s verejným
obstarávateľom na tento predmet zákazky schopnosť plniť svoj zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ
uzatvorí svoj zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v poradí na druhom hodnotenom mieste
v tejto súťaži. Verejný obstarávateľ si taktiež vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu s uchádzačom, ak u
neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f), pričom ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.
V Bratislave dňa 07.06.2021
Za verejného obstarávateľa:
Róbert Šimončič, v.r.
generálny riaditeľ
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PRÍLOHA Č. 1

-

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ:
821 01 Bratislava

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Trnavská cesta 100,

Názov predmetu zákazky: Spracovanie odborných analytických výstupov
-

v rámci Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, kód ITMS2014+: 313031H810.

Údaje:

Obchodné meno uchádzača:

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

IČO:

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

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača .................................................................................
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)
Cenová ponuka uchádzača
Označenie hodnotiaceho
kritéria

Cena v EUR bez DPH

DPH

Cena v EUR s DPH

Cena za predmet zákazky
uvedená v eurách s 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 ....................
............................................
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PRÍLOHA Č. 2 -

VZOR

Zmluva o dielo
uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len “Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:
Objednávateľ:

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Sídlo:

Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

IČO:

36 070 513

DIČ:

2021595092, nie je platca DPH

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN:

SK1381800000007000572879

V zastúpení:

Ing. Róbert Šimončič

(ďalej len “Objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu v tvare IBAN:
V zastúpení:
(ďalej len “Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len “Zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako “Zmluvná
strana“)
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Preambula
Táto Zmluva je výsledkom zadávania zákazky s nízkou hodnotu na predmet “Spracovanie odborných
analytických výstupov“ vyhlásenej Objednávateľom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Verejné
obstarávanie“) a uzatvára sa so Zhotoviteľom ako s úspešným uchádzačom vo Verejnom obstarávaní.
Táto Zmluva sa uzatvára s cieľom naplniť aktivity a výstupy definované v národnom projekte „Podpora
internacionalizácie MSP“ kód ITMS2014+ projektu 313031H810, ktorý je realizovaný v rámci
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 11, investičnej priority 3b, špecifického
cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
Spracovanie odborných analytických výstupov predstavuje spracovanie analýzy kľúčových odvetví
hospodárstva SR za roky 2019 a 2020 so zachytením ich dlhodobých vývojových trendov s dôrazom
na potenciál internacionalizácie a proexportný potenciál malých a stredných podnikov (MSP)
etablovaných na území SR.
Článok I Predmet Zmluvy
1.

Predmetom tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“) je záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo podľa
ods. 2 tohto článku Zmluvy v rozsahu a v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve a
záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za jeho vykonanie odplatu podľa článku V tejto
Zmluvy.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre Objednávateľa nasledovný výstup, ktorý je bližšie
špecifikovaný v Opise Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Zmluvy (ďalej ako „Príloha č. 1“):
Analýza, ktorá bude pozostávať z jedného dokumentu hodnotiaceho roky 2019 a 2020, vrátane
sledovania medziročných zmien (počnúc rokom pred vypuknutím hospodárskej a finančnej krízy,
ktorá začala v období 2007/2008) a vývojových trendov s ohľadom na dopady krízy spôsobenej
COVID-19, v minimálnom rozsahu 200 normostrán (textová časť bude doplnená o grafy a tabuľky,
ktoré však nebudú tvoriť viac ako 25% celkového obsahu dokumentu), a to do 4 mesiacov od
nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
(ďalej spolu len „Dielo“).

3.

Dielo a jeho jednotlivé časti je Objednávateľ oprávnený použiť podľa jeho určenia a účelu bez
akéhokoľvek obmedzenia a bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa.

Článok II Práva a povinnosti Zhotoviteľa
1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pracovať na splnení jednotlivých úkonov smerujúcich k vykonaniu Diela
nepretržite a bezodkladne. Pri posudzovaní bezodkladného plnenia záväzkov Zhotoviteľom sa
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bude, okrem iných náležitostí, ktoré Zhotoviteľ nemôže ovplyvniť, prihliadať aj na včasnosť,
úplnosť a kvalitu predkladania požadovaných informácií a inštrukcií zo strany Objednávateľa.
2.

Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný postupovať nestranným spôsobom v súlade s platnými
a účinnými právnymi predpismi, s využitím svojich odborných znalostí a skúseností a dbať na
záujmy Objednávateľa.

3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky jeho plnenia podľa tejto Zmluvy budú v súlade s príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi, s požiadavkou nakladania s najmä, ale nie výlučne,
finančnými prostriedkami štátu, s požiadavkou ochrany všeobecných záujmov Slovenskej
republiky a Európskej únie a s požiadavkou neporušovať žiadne medzinárodné záväzky Slovenskej
republiky.

4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať s Objednávateľom počas vykonávania Diela a vyvinúť
maximálne úsilie a súčinnosť z jeho strany tak, aby bolo Dielo vykonané v súlade s touto Zmluvou.

5.

Zhotoviteľ je povinný spolupracovať pri vykonávaní Diela s akýmikoľvek inými osobami
určenými Objednávateľom.

6.

Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním Diela oprávnenými
osobami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku alebo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku medzi príslušným riadiacim alebo sprostredkovateľským orgánom a Objednávateľom.
Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť oprávneným osobám,
ktorými sú najmä: príslušný riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán, Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán
auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej
Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi uvedenými v tomto odseku.

7.

Zhotoviteľ je povinný uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch podľa predmetu
Zmluvy, ktoré sa týkajú realizácie aktivít predmetu Zmluvy, vrátane prezenčných listín alebo iných
dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách projektu:
a) odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie, odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja
fond v súlade s požadovanými grafickými štandardami,
b) logo OP II, logo sprostredkovateľského orgánu
c) vyhlásenie v znení „Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“.

8.

Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tom dozvedel, písomne
informovať Objednávateľa o akýchkoľvek okolnostiach dôležitých pre riadne vykonanie Diela a o
akýchkoľvek okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na zmenu, doplnenie alebo udelenie pokynov
Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
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9.

Zhotoviteľ sa môže odchýliť od pokynov Objednávateľa len vtedy, ak je to nevyhnutné pre záujmy
Objednávateľa a keď si Zhotoviteľ nemôže včas zabezpečiť súhlas Objednávateľa. V takom
prípade je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o svojom
postupe a jeho dôvodoch.

10.

Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť (vrátane rozporu s
právnym poriadkom) ním navrhovaného postupu, podkladov alebo iných pokynov týkajúcich sa
vykonania Diela bezodkladne (najneskôr do piatich dní) po tom, ako sa o dozvedel o
podrobnostiach takýchto postupov, podkladov či pokynov, alebo po tom, ako mu boli doručené
kópie akýchkoľvek takýchto dokumentov. Zhotoviteľ je v tomto písomnom upozornení povinný
zdôvodniť nevhodnosť postupu, podkladov alebo pokynov a navrhnúť nápravné opatrenia. V
prípade, že si Zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť, zodpovedá za škodu tým spôsobenú.
Objednávateľ sa vyjadrí k písomnému upozorneniu do desiatich pracovných dní odo dňa jeho
doručenia. Do vyjadrenia Objednávateľa Zhotoviteľ nevhodný pokyn nevykoná. V prípade, že
Objednávateľ písomne Zhotoviteľovi oznámi, že na vykonaní pokynu, ktorý Zhotoviteľ označil za
nevhodný, trvá, Zhotoviteľ je povinný tento pokyn realizovať, ak platné a účinné právne predpisy
neustanovujú inak, pričom však Zhotoviteľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vykonaním
takéhoto pokynu vznikla. To platí aj v prípade, že sa v danej lehote Objednávateľ nevyjadrí.

11.

Zhotoviteľ je povinný poskytovať Objednávateľovi dokumenty v písomnej podobe a kde to je
možné, vždy aj v elektronickej podobe, pokiaľ sa s Objednávateľom nedohodnú inak. Zhotoviteľ
je povinný uschovávať všetky dokumenty, ktoré vytvoril alebo nadobudol v súvislosti s vykonaním
Diela. Zhotoviteľ je povinný ďalej kedykoľvek umožniť Objednávateľovi nahliadnuť do
dokumentov súvisiacich s vykonaním Diela.

12.

Akékoľvek informácie, dokumenty, podklady alebo iné materiály, ktoré Objednávateľ alebo ním
určené osoby poskytli Zhotoviteľovi v súvislosti s vykonaním Diela podľa tejto Zmluvy, zostávajú
majetkom Objednávateľa alebo príslušnej osoby, ktorá ich poskytla. Zhotoviteľ je oprávnený
takéto materiály použiť pre účely plnenia svojich povinností podľa tejto Zmluvy, a na tento účel
ich používať po dobu, po ktorú bude mať voči Objednávateľovi povinnosti na základe tejto
Zmluvy.

13.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi všetky dokumenty, podklady a ostatné veci,
ktoré prevzal v súvislosti s vykonaním Diela, a to bez zbytočného odkladu po doručení výzvy
Objednávateľa na ich odovzdanie (napr. pri predčasnom zániku Zmluvy), inak najneskôr pri
odovzdaní Diela Objednávateľovi Zhotoviteľom.

14.

Zhotoviteľ nie je oprávnený bez príslušného písomného plnomocenstva uskutočňovať akékoľvek
právne úkony v mene Objednávateľa.

15.

Zhotoviteľ je zodpovedný za porušenie povinností uvedených v tejto Zmluve a v prípade vzniku
škody sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi spôsobenú škodu.
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16.

Zhotoviteľ nie je zodpovedný za informácie od Objednávateľa, ktoré mu budú poskytnuté pri
vykonávaní Diela.

Článok III Práva a povinnosti Objednávateľa
1.

Objednávateľ je povinný:
a) odovzdať Zhotoviteľovi všetky dokumenty a poskytnúť mu všetky informácie, ktoré sú
potrebné na vykonanie Diela, pokiaľ z povahy týchto dokumentov, informácií alebo pokynov
nevyplýva, že ich má obstarať Zhotoviteľ,
b) doručiť Zhotoviteľovi včas všetky pokyny súvisiace s vykonaním Diela tak, aby
Zhotoviteľovi umožnil včasné a riadne vykonanie Diela,
c) spolupracovať s Zhotoviteľom počas vykonávania Diela a vyvinúť maximálne úsilie a
súčinnosť z jeho strany tak, aby bolo Dielo vykonané v súlade s touto Zmluvou,
d) bez zbytočného odkladu písomne informovať Zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré
majú podstatný význam pre vykonanie Diela,
e) bez zbytočného odkladu poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú na vykonanie
Diela, najmä poskytnúť mu potrebné dokumenty a informácie; ak Objednávateľ neposkytne
Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť alebo potrebné dokumenty a informácie včas alebo vôbec,
Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nemožnosť vykonať Dielo v dohodnutom
rozsahu a termínoch.

2.

V čase uzatvorenia tejto Zmluvy Zmluvné strany nepredpokladajú v súvislosti s plnením tejto
Zmluvy spracúvanie osobných údajov Zhotoviteľom v mene Objednávateľa. V prípade, ak
kedykoľvek v priebehu plnenia tejto Zmluvy bude potrebné, aby Zhotoviteľ spracúval osobné údaje
v mene Objednávateľa, Zmluvné strany sa zaväzujú pred začatím spracúvania osobných údajov
uzatvoriť zmluvu o poverení spracúvaním osobných údajov.
Článok IV Vykonanie Diela
1.
Za účelom riadneho a včasného vykonania Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje začať realizovať
jednotlivé kroky smerujúce k vykonaniu Diela odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany si
hneď po uzavretí Zmluvy medzi sebou dohodnú podrobnejší harmonogram v súlade s čl. I. ods 2,
podľa ktorého budú vykonávať následné kroky k vykonaniu Diela. Zhotoviteľ bude Objednávateľa
vždy na požiadanie Objednávateľa informovať o napredovaní, ako aj o akýchkoľvek navrhovaných
zmenách v dohodnutom časovom harmonograme.
2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi Dielo v elektronickej forme na emailovú adresu podľa čl. VIII ods. 1 písm. b) Zmluvy, ak nebola Zhotoviteľovi oznámená iná e14

mailová adresa a v písomnej forme v mieste sídla Objednávateľa. V prípade nesúhlasu
Objednávateľa s vypracovanou časťou Diela , bude Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne
elektronicky alebo písomne informovať o zistených nedostatkoch, ktoré je Zhotoviteľ povinný
bezodkladne odstrániť. V prípade nedostatočného odstránenia nedostatkov sa postup podľa
predchádzajúcej vety zopakuje. Po ukončení procesu pripomienkovania vyhotovia Zmluvné strany
protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „Akceptačný protokol“) podľa vzoru uvedeného
v Prílohe č. 2 Zmluvy, ktorý obe Zmluvné strany podpíšu.
3.
V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním a odovzdaním Diela v termíne podľa čl. I
ods. 2 Zmluvy alebo v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa má Objednávateľ
právo uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za vykonanie Diela za
každý aj začatý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu vzniknutej
škody, pričom zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava. Zaplatením zmluvnej pokuty sa
Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vykonať Dielo. Nárok na zmluvnú pokutu podľa tohto odseku sa
nevzťahuje na omeškanie Zhotoviteľa spôsobené konaním alebo nekonaním Objednávateľa, najmä
neposkytnutím informácií a podkladov písomne vyžiadaných Zhotoviteľom potrebných pre riadne
vykonanie Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť.

Článok V Cena a platobné podmienky
1.

Cena za vykonanie Diela je stanovená vo výške doplniť EUR bez DPH, čo predstavuje celkovú
sumu vo výške doplniť EUR (slovom: doplniť eur). Celková cena za vykonanie Diela zahŕňa DPH,
je konečná a nemenná a sú v nej započítané všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s vykonaním
Diela.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie Diela podľa čl. I ods. 1 Zmluvy na základe
faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Faktúra bude vystavená v eurách a musí okrem náležitostí
daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov obsahovať aj predmet plnenia, cenu podľa Zmluvy, dátum dodania, dátum vystavenia a
splatnosti faktúry. Ak faktúra nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti alebo v nej budú
uvedené nesprávne údaje, Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť ju Zhotoviteľovi na
dopracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry dňom doručenia
opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi so všetkými dohodnutými náležitosťami.

3.

Zhotoviteľ vystaví a doručí faktúru Objednávateľovi po protokolárnom odovzdaní Diela podľa čl.
I ods. 2 Zmluvy Objednávateľovi. Prílohou faktúry bude fotokópia podpísaného Akceptačného
protokolu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy na odovzdané Dielo Objednávateľovi. Faktúra je splatná v
lehote 60 (šesťdesiat) dní od jej doručenia Objednávateľovi.

4.

V prípade nedodržania lehoty splatnosti faktúry Objednávateľom podľa tejto Zmluvy má
Zhotoviteľ právo požadovať úroky z omeškania z nezaplatenej ceny za riadne vykonanie Diela
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z.,
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ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády č.
303/2014 Z. z.
Článok VI Duševné vlastníctvo
1.

Ak podľa platných a účinných právnych predpisov výsledkom činnosti Zhotoviteľa podľa tejto
Zmluvy vznikne autorské dielo ako chránený predmet práva duševného vlastníctva, poskytuje
Zhotoviteľ Objednávateľovi, na použitie diela alebo akýchkoľvek jeho častí bezodplatnú a
nevýhradnú licenciu v neobmedzenom časovom, územnom a vecnom rozsahu na všetky v čase
uzavretia Zmluvy známe spôsoby použitia diela.

2.

Objednávateľ je oprávnený postúpiť poskytnutú licenciu na tretiu osobu, ako aj udeľovať k dielam
sublicencie, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.
Článok VII Ochrana Dôverných informácií a mlčanlivosť

1.

Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách získaných pri plnení
záväzkov z tejto Zmluvy, a to aj po skončení platnosti Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti sa
vzťahuje na osoby na strane Zhotoviteľa, ktoré sa v súlade so Zmluvou podieľajú na vykonávaní
Diela, ako aj na všetky ďalšie osoby na strane Zhotoviteľa, ktoré inak prichádzajú do kontaktu s
informáciami získanými pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy.

2.

Na účely tejto Zmluvy sa za Dôverné informácie považujú akékoľvek informácie týkajúce sa
Objednávateľa, poskytnuté Zhotoviteľovi ústne, písomne, vizuálne, poskytnutím prístupu k
informáciám (napr. k databáze) alebo akýmkoľvek iným spôsobom, o ktorých možno vzhľadom
na ich povahu a obsah predpokladať, že na ich utajení má Objednávateľ záujem, alebo ktoré nie
sú bežne dostupné v obchodných kruhoch, najmä obchodné tajomstvo, know-how, analýzy,
kompilácie, štúdie, správy, databázy, dokumenty, finančné, štatistické a osobné údaje,
podnikateľské plány alebo iné materiály. Za Dôverné informácie sa považujú aj informácie, ktoré
sú vo všeobecnosti dostupné alebo prístupné verejnosti, ak takéto informácie budú
Objednávateľom získané, zhromaždené, zostavené alebo vedené spôsobom, ktorý nie je prístupný
verejnosti alebo pre účel prospešný Objednávateľovi. Za Dôvernú informáciu sa tiež vždy
považuje informácia, ktorú Objednávateľ označí ako “interné“, “dôverné“ alebo “chránené“.

3.

Dôvernými informáciami nie sú:
a)

informácie, ktoré sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako
porušením tejto Zmluvy Zhotoviteľom alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej
strany, ak táto Zmluva neustanovuje inak,

b)

informácie, ktoré boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek Dôverných informácií
Objednávateľa podľa tejto Zmluvy,

c)

informácie, ktoré boli Zhotoviteľovi poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie
nezískala porušením povinnosti ich ochrany.
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4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že upovedomí Objednávateľa o porušení povinnosti mlčanlivosti bez
zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedel.

5.

Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje poskytnutie Dôverných
informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej z právnej úpravy platnej a
účinnej v Slovenskej republike alebo na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu
verejnej moci. O vzniku takejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa bez
zbytočného odkladu.
Článok VIII Komunikácia

1.

Vo všetkých veciach tejto Zmluvy vrátane technických otázok a otázok súčinnosti pri vykonávaní
Diela sú kontaktnými osobami:
a)

2.

b)
Zmluvné strany sú povinné navzájom sa písomne informovať o zmenách ich údajov uvedených
v záhlaví tejto Zmluvy a to bezodkladne po tom, ako dôjde k predmetnej zmene. Súčasťou
informácie o zmene údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy sú aj doklady, z ktorých zmena
vyplýva. Zmenu kontaktnej osoby alebo údajov oznámi Zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo,
druhej Zmluvnej strane prostredníctvom elektronickej komunikácie na e-mailovú adresu
kontaktnej osoby uvedenej v ods. 1 tohto článku Zmluvy.
Článok IX
Konflikt záujmov

1.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že nemá v súvislosti s vykonaním Diela žiadny konflikt záujmov v zmysle
platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a
neposkytuje v súvislosti vykonaním Diela neposkytuje poradenské služby žiadnej tretej osobe
ani nevykonáva dielo pre žiadnu tretiu osobu.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyvinúť také úsilie, ktoré od neho možno primerane požadovať, aby
predchádzal resp. je povinný predchádzať vzniku situácií, kedy by mal súčasne povinnosť konať
v najlepšom záujme inej osoby v súvislosti s poskytovaním poradenských služieb alebo
vykonaním diela a kde by tieto záujmy boli v konflikte so záujmami Objednávateľa alebo
Slovenskej republiky, alebo kde by existovalo riziko, že sa tieto záujmy môžu dostať do konfliktu.
Rovnako sa Zhotoviteľ zaväzuje vyvinúť také úsilie, ktoré od neho možno primerane požadovať,
aby predchádzal resp. je povinný predchádzať situáciám, kde je vykonanie Diela v najlepšom
záujme Objednávateľa alebo Slovenskej republiky v konflikte s jeho vlastnými záujmami, alebo
kde existuje riziko, že sa Zhotoviteľ môže v súvislosti s vykonaním Diela dostať do konfliktu s
jeho vlastnými záujmami.
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Článok X
Trvanie Zmluvy
1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do dňa splnenia záväzkov Zmluvných strán podľa čl. I
ods. 1 Zmluvy.

2.

Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená len:

3.

a)

písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode, alebo

b)

odstúpením od Zmluvy podľa jednotlivých ustanovení tohto článku Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy výlučne:
a)

ak Zhotoviteľ statí nevyhnutnú kvalifikáciu vrátane, ale nielen, oprávnenia na vykonávanie
činnosti, ktorá bezprostredne súvisí s vykonaním Diela, pokiaľ Zhotoviteľ opätovne nezíska
túto kvalifikáciu do pätnásť dní od jej straty,

b)

ak Zhotoviteľ závažne poruší svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, pričom závažným
porušením povinností Zhotoviteľa sa rozumie:

c)

1)

neodôvodnené nedodržanie pokynov Objednávateľa, za predpokladu, že dotknutý
pokyn má podstatný význam pre realizáciu tejto Zmluvy,

2)

opakované
neodôvodnené
Objednávateľom,

3)

podstatné omeškanie (t. j. viac ako tridsať dní) oproti dohodnutému
harmonogramu zavinené Zhotoviteľom, alebo

neposkytnutie informácií

požadovaných

v prípade akéhokoľvek iného porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a jeho
neschopnosti napraviť toto porušenie v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom,
ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľovi
od Objednávateľa o takomto porušení povinnosti a o požadovanej náprave.

4.

Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len v prípade omeškania Objednávateľa so
zaplatením odplaty podľa článku V tejto Zmluvy o viac ako šesťdesiat dní po splatnosti.

5.

Ak zistí niektorá zo Zmluvných strán pri plnení tejto Zmluvy prekážku, ktorá znemožňuje
vykonanie Diela zo strany Zhotoviteľa dohodnutým spôsobom, oznámi to bezodkladne druhej
Zmluvnej strane a začne s ňou okamžite rokovať v dobrej viere na odstránení takejto prekážky.
Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú do tridsať dní odo dňa doručenia oznámenia podľa
predchádzajúcej vety, môže ktorákoľvek Zmluvná strana od tejto Zmluvy odstúpiť.
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6.

Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť doručením odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane, ako aj dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia
zásielky adresátom, ak bolo odstúpenie od Zmluvy doručované na adresu Zmluvnej strany
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo v prípade jej zmeny na adresu oznámenú odosielateľovi
adresátom v súlade s článkom VIII ods. 2 Zmluvy. Vzájomne poskytnuté a prijaté plnenia do dňa
odstúpenia si Zmluvné strany ponechajú.

7.

V prípade predčasného ukončenia Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi
všetky úkony, ktoré je potrebné vykonať za účelom zabránenia vzniku akejkoľvek škody, ktorá
by mohla vzniknúť Objednávateľovi alebo Slovenskej republike v dôsledku nedokončenia Diela
zo strany Zhotoviteľa.
Článok XI Záverečné
ustanovenia

1.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú jej prílohy:
a) Príloha č. 1 – Opis Diela,
b) Príloha č. 2 – Akceptačný protokol,

2.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.

Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov
podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

4.

Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, každý s právnou silou originálu, z ktorých
Objednávateľ dostane štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

5.

Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

6.

Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy
na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

7.

Zmluvné strany sa dohodli, že svoje prípadné vzájomné spory v súvislosti s plnením alebo
výkladom tejto Zmluvy budú prednostne riešiť vzájomným rokovaním s cieľom dohody o
sporných skutočnostiach. Pokiaľ zmierlivé riešenie sporu nebude možné, spor rozhodnú príslušné
slovenské súdy.

8.

Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane nevynútiteľným, neplatným alebo neúčinným,
bude toto ustanovenie neúčinné len do tej miery, do akej je nevynútiteľné, neplatné alebo
neúčinné. Ďalšie ustanovenia tejto Zmluvy ostávajú naďalej záväzné a v plnej platnosti a
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účinnosti. Pokiaľ nastane takáto situácia, Zmluvné strany nahradia toto nevynútiteľné, neplatné
alebo neúčinné ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom bude čo
najviac približovať.
9.

Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich túto Zmluvu podpisujú, sú plne oprávnené a
spôsobilé na takéto konanie, ktoré platne a účinne zaväzuje tú Zmluvnú stranu, za ktorú tieto
osoby konajú.

V Bratislave dňa ..............

Za Objednávateľa:

..................................................
Ing. Róbert Šimončič
generálny riaditeľ SARIO

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

Za Zhotoviteľa:

..................................................
Titul Meno Priezvisko
štatutár
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Príloha č. 1 – Opis Diela

Stručný opis diela:
Vypracovanie analýzy kľúčových odvetví hospodárstva SR za roky 2019 a 2020 (vzhľadom na
COVID-19 doplnkovo, nie ako referenčný rok) so zachytením dlhodobých vývojových trendov v
členení podľa SK NACE. Spracovanie odborných analytických výstupov sa obstaráva v rámci
Národného projektu agentúry SARIO „Podpora internacionalizácie MSP“. Predstavuje spracovanie
analýzy kľúčových odvetví hospodárstva SR za roky 2019 a 2020 so zachytením ich dlhodobých
vývojových trendov s dôrazom na potenciál internacionalizácie a proexportný potenciál malých
a stredných podnikov (MSP) etablovaných na území SR
Pod pojmom kľúčové odvetvia slovenského hospodárstva sa rozumie:
- automobilový priemysel,
- strojársky, hutnícky/zlievarenský,
- elektrotechnický, energetický (vrátane inovatívnych riešení typu smart cities a pod.),
- plastikársky/chemický/sklársky,
- textilný,
- zbrojársky,
- potravinársky,
- drevársky/nábytkársky,
- farmaceutický priemysel,
- segment IKT (informačno-komunikačné technológie),
- SSC (centrá zdieľaných/podnikových služieb/centrá excelentnosti) - subsektor BPO –(business
process outsourcing)
Analýza má zmapovať dlhodobý vývoj vyššie uvedených odvetví hospodárstva SR z pohľadu
základných ekonomických ukazovateľov (počnúc rokom 2006 pred vypuknutím hospodárskej
a finančnej krízy, ktorá začala v období 2007/2008) s odhadom dlhodobých vývojových trendov, s
dôrazom na investičný a proexportný potenciál podnikateľských subjektov v nich pôsobiacich.
Analýza má posúdiť súčasnú kondíciu kľúčových hráčov pôsobiacich v jednotlivých odvetviach
slovenského hospodárstva, rovnako aj aktuálnu situáciu v segmente MSP a zhodnotiť ich rozvojový a
proexportný potenciál a to vzhľadom na aktuálny ekonomický vývoj na svetových trhoch.
Účel dokumentu: Analýza je určená pre potreby Národného projektu „Rozvoj internacionalizácie MSP“
agentúry SARIO, ktorá je organizáciou MH SR. Prispeje k získaniu aktuálneho, komplexného prehľadu
o podnikateľskom prostredí na Slovensku, o vývoji vybraných priemyselných odvetví s dôrazom na
dopady v segmente MSP z pohľadu ich možnej internacionalizácie, proexportného potenciálu a dopadov
krízy spôsobenej COVID-19 (do konca roku 2020) .
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Analýza bude pozostávať z jedného dokumentu hodnotiaceho roky 2019 a 2020, vrátane sledovania
medziročných zmien (počnúc rokom pred vypuknutím hospodárskej a finančnej krízy, ktorá začala
v období 2007/2008) a vývojových trendov s ohľadom na dopady krízy spôsobenej COVID-19.
Textová časť bude doplnená o grafy a tabuľky, ktoré však nebudú tvoriť viac ako 25% celkového obsahu
dokumentu. Minimálny rozsah správy v normostranách je 200.
Dodávateľ môže ako podklad pre analýzu využiť strategické, riadiace, programové dokumenty, štúdie,
údaje zo Štatistického úradu SR (požadujeme vychádzať z ročných zisťovaní, nie zo sčítaných
kvartálnych údajov) a z ďalších verejne dostupných ale tiež spoplatnených zdrojov (na vlastné náklady),
ako aj podklady MZVaEZ SR, resp. priemyselných a sektorových zväzov/združení a ďalších
relevantných inštitúcií.

Minimálna požadovaná obsahová štruktúra dokumentu:
III.

Úvod

IV.

Vývoj v priemyselnej výrobe a službách na Slovensku (sumárne)

Analytické výstupy budú obsahovať:
- stav hospodárstva Slovenskej republiky v určenom období a jeho vývoj z pohľadu HDP (textová a
grafická časť), porovnanie s predchádzajúcimi rokmi (počnúc rokom pred vypuknutím hospodárskej
a finančnej krízy, ktorá začala v období 2007/2008),
- podiely jednotlivých sektorov hospodárstva na HDP SR (napr. formou koláčového grafu)
a
medziročné zmeny HDP v percentuálnom vyjadrení, vrátane odôvodnenia daného vývoja,
- podiely jednotlivých odvetví priemyselnej výroby na pridanej hodnote, medziročné zmeny
a
odôvodnenie,
- podiely odvetví z pohľadu počtu podnikov, tržieb za vlastné výkony a tovar a priemerného evidenčného
počtu zamestnancov. Medziročné rozdiely vrátane odôvodnenia vývoja,
- vývoj podielu vlastného imania k cudzím zdrojom v priemyselnej výrobe a to najmä
vo
vzťahu k modernizácii výrobnej základne a potrebe inovácií,
- vývoj rentability nákladov v priemyselnej výrobe,
- v ktorých sektoroch hospodárstva sa najviac uplatňujú prvky Industry 4.0 a ako sa to prejaví na
znižovaní zamestnanosti, aké zmeny to prinesie na pracovnom trhu.
V prípade výrazných výkyvov v sledovaných ukazovateľoch, požadujeme poskytnúť
ich
zdôvodnenie (napr.: krízový/pokrízový vývoj, zmeny v metodológii štatistického zisťovania, zásadné
legislatívne zmeny, výkyvy na svetových trhoch, a pod.).
Analýzu žiadame spracovať s dôrazom na proexportný potenciál a potenciál internacionalizácie MSP
etablovaných na území SR.
Súčasťou analýzy bude zhodnotenie hospodárstva SR z pohľadu:
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- prílevu/odlevu priamych zahraničných investícií (PZI),
- zahraničného obchodu (dovoz/vývoz/obrat/saldo),
- inovačného potenciálu / vývoja high-tech služieb,
- konkurencieschopnosti krajiny,
- regionálneho vývoja,
- zamestnanosti/situácie na trhu práce, kvalifikačnej úrovne a požiadaviek na pracovníkov zo strany
podnikateľských subjektov, ale aj voľných pracovných miest v kľúčových odvetviach,
- produktivity práce a príp. ďalších parametrov.
V analýze bude uvedený celkový počet podnikateľských subjektov pôsobiacich v jednotlivých sektoroch
slovenského hospodárstva v členení podľa SK NACE, a na veľké, malé-stredné a mikro podniky2.
Rovnako aj zhodnotenie vplyvu malého a stredného podnikania na národné hospodárstvo.
Samostatná podkapitola analýzy sa bude venovať dopadom ekonomickej krízy spôsobenej pandémiou
COVID-19 (do konca roku 2020) na podnikateľské subjekty zo sledovaných odvetví s dôrazom na MSP
s ohľadom na rizikové faktory, ale najmä príležitosti vznikajúce v dôsledku pandémie. Bude obsahovať
analýzu dopadu pandemických opatrení na podnikanie MSP a jednotlivé (sledované) sektory. Analýza
zhodnotí podnikateľské prostredie v čase uzavretia ekonomiky vrátane predikcie jeho ďalšieho vývoja
a s tým súvisiacich dôsledkov.
V.

Charakteristika jednotlivých odvetví priemyselnej výroby

- automobilový priemysel,
- strojársky, hutnícky/zlievarenský,
- elektrotechnický, energetický (vrátane inovatívnych riešení typu smart cities a pod.),
- plastikársky/chemický/sklársky,
- textilný,
- zbrojársky,
- potravinársky,
- drevársky/nábytkársky,
- farmaceutický priemysel,
- segment IKT (informačno-komunikačné technológie),
- SSC (centrá zdieľaných/podnikových služieb/centrá excelentnosti) - subsektor BPO –(business
process outsourcing)
Analýza zmapuje kľúčové odvetvia slovenského hospodárstva (vymenované v úvode Opisu predmetu
zákazky) jednotlivo, z pohľadu základných ekonomických ukazovateľov v porovnaní s vývojom
priemyselnej produkcie ako celku. Analýza bude sledovať dlhodobé trendy počnúc rokom pred
Definícia MSP uvedená v Prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií
pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie / Príloha číslo 2
schémy pomoci de minimis – strana 31: https://www.sario.sk/sites/default/files/schema-na-podporu-maleho-a-strednehopodnikania-v-sr.pdf
2
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vypuknutím hospodárskej a finančnej krízy, ktorá začala v období 2007/2008 a medziročné zmeny
v sledovaných obdobiach. V textovej časti bude zhodnotený aktuálny vývoj jednotlivých odvetví na
svetových trhoch a ich dopad na slovenské hospodárstvo i z pohľadu krízy spôsobenej pandémiou
COVID-19.
Kľúčové odvetvia budú zmapované (jednotlivo) minimálne z pohľadu:
členenia odvetvia podľa SK NACE vrátane trendov vývoja jednotlivých sub-sektorov,
počtu subjektov pôsobiacich v odvetví vrátanie členenia na veľké, malé/stredné a
mikro-podniky,
objemu exportu / importu a podiel na celkovom exporte,
hlavných krajín exportu/importu (hlavných zahraničnoobchodných partnerov SR),
exportných ašpirácií a príležitostí,,
tržieb za vlastné výkony a tovary,
priemerná obchodná marža v predmetnom odvetví
podielu na priemyselnej výrobe (podiel z celkových tržieb priemyselnej výroby),
tržieb z predaja tovarov/služieb do zahraničia,
priemerného evidovaného počtu zamestnancov,
z pohľadu evidovanej (ne)zamestnanosti v danom odvetví v regiónoch,
porovnania výkonnosti jednotlivých regiónov Slovenska v danom odvetví,
priemernej hrubej mesačnej mzdy v odvetví,
produktivity práce,
pridanej hodnoty,
investícií v sektore,
rentability nákladov,
prevažujúcich dodávateľských vzťahov v SR,
existujúcich R&D kapacít v odvetví,
rizík vyplývajúcich z vývoja na slovenskom a svetových trhoch (napríklad znižovanie
zamestnanosti v dôsledku Industry 4.0), ako aj z pohľadu COVID-19 (dopadov krízy do konca
roku 2020),
a ďalších relevantných parametrov pre konkrétne odvetvie.
Číselné údaje budú doplnené o textovú časť popisujúcu dôvody vývoja, ale tiež očakávané trendy –
smerovanie sledovaného sektora s ohľadom na vývoj na svetových trhoch a taktiež grafické
vyobrazovanie vývoja.
Ku každému odvetviu žiadame uviesť príklady kľúčových hráčov pôsobiacich v danom segmente
a krajiny do ktorých exportujú svoje tovary/služby, ale tiež inovatívne spoločnosti z kategórie MSP, ktoré
v sledovanom období zverejnili expanziu/investíciu/významnú obchodnú transakciu, uvedenie
významného nového produktu na trh, resp. inú signifikantnú správu z pohľadu vývoja firmy. Zároveň
identifikovať top exportérov daného odvetvia z radov spoločností s výlučne slovenským kapitálom.
Analýza má odzrkadľovať ich proexportný potenciál a schopnosť internacionalizácie.
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Samostatná kapitola bude venovaná vývoju automobilového priemyslu v Slovenskej republike
a jeho transformácií smerom k výrobe vozidiel s alternatívnymi formami pohonu (elektromobilita,
vodíkový pohon), ako aj príležitostiam, ktoré v tejto súvislosti umožňujú MSP diverzifikovať svoju
výrobu, vývoj, resp. segment služieb. Do analýzy žiadame zahrnúť trendy, riziká a možné dopady
vyplývajúce z aktuálneho vývoja v automobilovom priemysle na svetových trhoch na podnikateľské
subjekty pôsobiace v SR.
Žiadame zhodnotiť:
- aktuálnu situáciu a očakávaný vývoj v automotive a jeho dopad na firmy nachádzajúce sa na nižších
priečkach dodávateľského reťazca,
- postavenie, konkurencieschopnosť, inovačný potenciál a schopnosť internacionalizácie MSP aktuálne
dodávajúcich do automobilového priemyslu,
- najväčšie výzvy v sektore automotive, riziká, ktoré budú znášať súčasní dodávatelia, najmä z pohľadu
MSP,
- zmeny, ktoré výrazne ovplyvnia vývoj odvetvia v nastávajúcich rokoch, ako je napr. problematika
Industry 4.0, elektromobilita, vodíkový pohon, znižovanie emisií, autonómne riadenie,
vývoj
nových materiálov, smart cities, bezpečnosť na cestách, vývoj svetových trhoch a pod.
VI.

Záver

Zhodnotenie vyššie uvedených zistení a odporúčania do nastávajúcich období.
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Príloha č. 2 – Akceptačný protokol
AKCEPTAČNÝ PROTOKOL

K zmluve o dielo č. .......................

Objednávateľ: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, IČO: 36 070 513,
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

Poskytovateľ:

Predmet: Spracovanie odborných analytických výstupov

Zhotoviteľ týmto potvrdzuje, že dodal dielo definované v čl. .... zmluvy a vypracoval a odovzdal
...... v zmysle čl. ... bod .... zmluvy dňa xx.xx.xxxx v jednom exemplári v slovenskom jazyku a
v jednom exemplári na elektronickom nosiči.

Objednávateľ potvrdzuje, že prebral od zhotoviteľa výstup v požadovanej forme
a kvalite.

Iné vyjadrenie (objednávateľ uvedie iné vyjadrenie a príslušné skutočnosti v
prílohe protokolu).

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:
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