
Dátum vystavenia
31.05.2021

Dátum dodania
21.06.2021

Externý doklad

Spôsob úhrady
Bankový prevod

OBJEDNÁVKA
80210003

ODBERATEĽ
Novo s. r. o.
Hlavná 106
91926 Zavar
SLOVENSKO

IČO: 51458497
DIČ: 2120737091
IČ DPH: SK2120737091

DODÁVATEĽ

GINALL & ROBINSON s.r.o.
Pekárska 11
917 01 Trnava
Slovensko

Telefón: +421 903 472 151
E-mail: peter.novak@novosro.sk
Web: www.novosro.sk
Vystavil: Peter Novák

IČO: 43855261
DIČ: 2022506035
IČ DPH: SK2022506035

Suma 9 120,00 EUR

IBAN dodávateľa: SK19 1100 0000 0026 2780 5725

Č. Názov položky Počet MJ Cena bez DPH DPH Spolu s DPH

1.
Analýza podnikateľského modelu a
spôsobu predaja

1,00 ks 7 600,00 20 % 9 120,00

Analýza podnikateľského modelu a
spôsobu predaja súvisiaca s prenosom
zodpovedností a povinností od firmy Novo
s.r.o. na výrobno-distribučnú firmu ako
súčasť Podnikateľského plánu, časti
zadefinovanie podnikateľského modelu a
spôsobu predaja v rámci Štúdie
uskutočniteľnosti projektu „Bezkontaktný
plazmový nástroj na dezinfekciu v
dentálnych aplikáciách“, ITMS kód:
313031AIP1. V analýze budú zhrnuté
ekonomicko-daňové, resp. legislatívne
aspekty odpredaja práv spoločnosti Novo
s.r.o. na jej podnikateľský model a spôsob
predaja vyvinutého výrobku. Analýza
bude obsahovať postup odpredaja práv
firmy Novo s.r.o. na využívanie ňou
patentovanej technológie voči výrobno-
distribučnej firme. Analýza bude
obsahovať návrh prerozdelenia výnosov
pre Novo s.r.o. za odpredaj práv voči
výrobno-distribučnej firme. Analýza bude
obsahovať aj licenčnú zmluvu so zreteľom
na ochranu firmy Novo s.r.o. voči
akýmkoľvek rizikám vyplývajúcich najmä z
potenciálnych súdnych sporov od
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Základ
DPH

Celkom

7 600,00
1 520,00

EUR  9 120,00

koncových zákazníkov. Výrobno-
distribučná firma vyrobí podľa získanej
licencie výrobok (zdravotnícku pomôcku).
Túto predá koncovému zákazníkovi alebo
distribútorovi. Súčasťou analýzy bude
zmluva o predaji výrobku distribútorovi so
zreteľom na ochranu výrobno-distribučnej
firmy voči akýmkoľvek rizikám
vyplývajúcich najmä z potenciálnych
súdnych sporov od koncových zákazníkov.
Analýza bude obsahovať definovanie
spôsobov predaja voči koncovým
zákazníkom a navrhovanej cenovej
politiky. Súčasťou analýzy bude návrh
dokumentácie pre koncového zákazníka s
ohľadom na možné riziká pri používaní
zákazníkom najmä z dôvodu nesprávnej
manipulácie (návod na použitie), aby boli
minimalizované riziká vyplývajúce najmä z
potenciálnych súdnych sporov zo strany
zákazníkov voči výrobno-distribučnej
firme.

Miesto a termín dodania: Zavar, do 21 kalendárnych
dní

Názov projektu a kód ITMS: Bezkontaktný plazmový
nástroj na dezinfekciu v dentálnych aplikáciách,
313031AIP1.

Pečiatka a podpis
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Novo s.r.o., Hlavná 106, 919 26 Zavar 
 

  

 
Výzva na predloženie ponuky 

 
 

p.t. 
záujemca  

 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Novo s.r.o., ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) si Vás 
dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 

„Analýza podnikateľského modelu a spôsobu predaja“ 
 

Tento prieskum trhu za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazy bude slúžiť aj na určenie úspešného 
uchádzača. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa:  Novo s.r.o. 

Sídlo:      Hlavná 106, 919 26 Zavar 

Štatutárny zástupca:     Peter Novák, konateľ 

IČO:           51458497 

DIČ:             2120737091 

IČ DPH:       SK2120737091 

Tel.:             0903 472 151 

E-mail:         peter.novak@novo.sk 

Internetová stránka:    www.novo.sk 

Bankové spojenie:      Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu.:                   SK52 1100 0000 0029 4005 4630 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: e-mailom (sken) na adresu: scheber.veo@gmail.com 

3. Kontaktná osoba:   Ing. Pavel Scheber 
VEO, s.r.o., Gogoľova 626/9, 010 04  Žilina 

4. Predmet obstarávania: 

„Analýza podnikateľského modelu a spôsobu predaja“ 

CPV kód: 71620000-0 Analytické služby 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Objednávka. 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
Podrobná minimálna špecifikácia zákazky sa nachádza v Prílohe č. 2 tejto Výzvy. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  irelevantné  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

Miesto: Novo s.r.o., Hlavná 106, 919 26 Zavar 

Termín: do 21 kalendárnych dní od doručenia objednávky. 
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9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 

Termín: do 21 kalendárnych dní od doručenia objednávky. 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: 

Irelevantné 

11. Financovanie predmetu zákazky: Zákazka je spolufinancovaná z OP Integrovaná infraštruktúra 
spolufinancovaného fondom Európsky fond regionálneho rozvoja (projekt „Bezkontaktný plazmový 
nástroj na dezinfekciu v dentálnych aplikáciách“, ITMS kód: 313031AIP1) a z vlastných zdrojov.  

12. Lehota na predloženie ponuky: 26.05.2021, 18:00, na adresu uvedenú v bode 2. 

13. Spôsob predloženia ponuky: elektronicky – e-mailom (ako sken podpísaných dokumentov, 
v needitovateľnom formáte, napr. PDF).  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 
Celková cena predmetu zákazky v EUR bez DPH na dve desatinné miesta, vrátane všetkých 
vedľajších súvisiacich výdavkov s predmetom zákazky. 

Hodnotí sa celý predmet obstarávania – cena celkom v EUR bez DPH na dve desatinné miesta. Ak 
nie je uchádzač platiteľom DPH, hodnotí sa cena celkom. 

Poradové číslo 1 sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou celkom v EUR s DPH 
a pri ostatných ponukách sa určí poradové číslo v závislosti od výšky celkovej ceny od najnižšej 
(najnižšie poradové číslo) po najvyššiu (najvyššie poradové číslo). 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou cenou celkom, t.j. s najnižším poradovaným 
číslom 1. 

15. Podmienky účasti: 
Podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO musí byť uchádzač oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať 
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. 

Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie 
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ 
sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto 
registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

16. Pokyny na zostavenie ponuky:  
a. Uchádzač predloží svoju ponuku: 

i. vyplnením Prílohy č.1 k tejto výzve – uvedením podrobností o svojej cenovej 
ponuke, svojich identifikačných údajov, pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby 
– odporúčame použiť priložený súbor v editovateľnom formáte XLSX. 

ii. uchádzač nie je povinný vo svojej ponuke predkladať výpis oprávnenia dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá 
predmetu zákazky, verejný obstarávateľ si predmetnú skutočnosť overí sám z 
verejne dostupnej databázy 

b. Ceny v ponuke musia byť uvedené v mene EUR zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 
c. Cena za MJ bude slúžiť ako podklad pre objednávky a fakturáciu jednotlivých tovarov alebo 

služieb. 
d. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov. 
e. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na 

skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač vo svojej ponuke upozorní. 
f. Za doručenú je považovaná ponuka doručená do uplynutia lehoty na jej predloženie 

elektronicky – emailom. 
g. Ponuky zasielajte v slovenskom alebo českom jazyku. Ponuky zaslané v inom jazyku musia 

byť úradne preložené do slovenského jazyka. 
h. Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa 

uchádzačom nevracajú. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z 
použitého postupu verejného obstarávania a uchováva ich v zmysle aktuálne platného 
zákona o VO. 

17. Otváranie ponúk: 26.05.2021, 18:01, VEO, s.r.o., Gogoľova 626/9, 010 04  Žilina. 

18. Postup pri otváraní ponúk: Na otváraní ponúk je možné sa zúčastniť štatutárnym zástupcom 
všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk. Štatutárny zástupca 
môže byť na otváraní ponúk zastúpený aj inou splnomocneniu osobou. Takéto splnomocnenie musí 
obsahovať úradne overený podpis štatutárneho zástupcu. Každá osoba zúčastnená na otváraní 
ponúk sa musí preukázať dokladom nie starším ako 3 mesiace (originálom alebo overenou 
fotokópiu), ktorý uchádzača oprávňuje dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
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poskytovať službu (u právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. 
výpis zo živnostenského registra) a preukazom totožnosti. 

19. Lehota viazanosti ponúk: 31.08.2021  

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Pavel Scheber, tel.: 0903/847739; 
email: scheber.veo@gmail.com 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Objednávateľ (t.j. verejný obstarávateľ) preddavky neposkytuje. 
 
Úspešnému uchádzačovi (t.j. dodávateľovi) bude vystavená objednávka na začiatku obchodného 
vzťahu. 
Dodávateľ vystaví faktúru za poskytnuté služby do 15 dní odo dňa poskytnutia služby verejnému 
obstarávateľovi. 
 
Celý zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami obchodného zákonníka. 
 
Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a nevystaviť objednávku 
žiadnemu uchádzačovi v prípade nechválenia výsledku tohto postupu verejného obstarávania zo 
strany SO/RO alebo v prípade, že celková cena za predmet zákazky presiahne stanovený limit 
finančných prostriedkov, pridelených na predmet zákazky. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu  s 
úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi 
verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly 
zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, v tomto prípade MV SR, neumožňujú 
financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania. 
 
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytnutými službami 
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo dopravy a výstavby SR a 
Ministerstvo hospodárstva SR a nimi poverené osoby, b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené 
osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e) 
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Orgán 
zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) 
až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 
 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania špecifikovaný v Opise predmetu 
zákazky, zákazku nie je možné deliť na časti. Cena musí obsahovať aj náklady spojené s dodaním 
výstupov služby do sídla verejného obstarávateľa. 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač. 
 
 
Žilina, 18.05.2021 
 
 
 
       Ing. Pavel Scheber, v.r. 
 
Prílohy:  Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií 
  Príloha č. 2: Špecifikácia predmetu zákazky 



 

 

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií 
 
Identifikačné údaje uchádzača: 
 
Názov:  ........................................................... 
Sídlo:  ........................................................... 
IČO:  ........................................................... 
E-mail:  ........................................................... 
Telefón:  ........................................................... 
 
Predmet zákazky: Analýza podnikateľského modelu a spôsobu predaja 
Verejný obstarávateľ: Novo s.r.o. 

 

P.č. 
Zákazka: Analýza 

podnikateľského modelu a 
spôsobu predaja 

Vyjadrenie uchádzača, či 
ponúknutá služba spĺňa 
minimálnu špecifikáciu 

(áno/nie) 

Celková 
cena v EUR 

bez DPH 
DPH 

Celková 
cena v EUR 

s DPH 

1 
Analýza podnikateľského modelu a 
spôsobu predaja 

    

CELKOM:        

Uvedená cena zahŕňa aj náklady súviasiace s dodaním výstupov služby do sídla verejného obstarávateľa. 
 
Podpisom súčasne potvrdzujem, že: 

• bez výhrad súhlasím s podmienkami tejto Výzvy určenými verejným obstarávateľom 

• táto ponuka je v súlade s minimálnou špecifikáciou predmetu zákazky. 

Podpisom súčasne čestne vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

• som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je 

alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná 

osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži, 

• som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo 

alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so 

zadaním tejto zákazky, 

• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná 

za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu 

verejného obstarávania, 

• poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a 

úplné informácie. 

Podpisom súčasne čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
Som / nie som*    platca DPH.         (* - nehodiace sa prečiarknite) 
 
V..........................., dňa................................... 
 

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

Podpis 



 

 

Príloha č. 2: Špecifikácia predmetu zákazky 
 

 
Analýza podnikateľského modelu a spôsobu predaja 

 

 
Podrobná minimálna špecifikácia predmetu zákazky: 
 
Analýza podnikateľského modelu a spôsobu predaja súvisiaca s prenosom zodpovedností a povinností od 
firmy Novo s.r.o. na výrobno-distribučnú firmu ako súčasť Podnikateľského plánu, časti zadefinovanie 
podnikateľského modelu a spôsobu predaja v rámci Štúdie uskutočniteľnosti projektu „Bezkontaktný 
plazmový nástroj na dezinfekciu v dentálnych aplikáciách“, ITMS kód: 313031AIP1. V analýze budú zhrnuté 
ekonomicko-daňové, resp. legislatívne  aspekty odpredaja práv spoločnosti Novo s.r.o. na jej podnikateľský 
model a spôsob predaja vyvinutého výrobku. 
 
Analýza bude obsahovať postup odpredaja práv firmy Novo s.r.o. na využívanie ňou patentovanej technológie 
voči výrobno-distribučnej firme. Analýza bude obsahovať návrh prerozdelenia výnosov pre Novo s.r.o. za 
odpredaj práv voči výrobno-distribučnej firme. Analýza bude obsahovať aj licenčnú zmluvu so zreteľom na 
ochranu firmy Novo s.r.o. voči akýmkoľvek rizikám vyplývajúcich najmä z potenciálnych súdnych sporov od 
koncových zákazníkov.  
 
Výrobno-distribučná firma  vyrobí podľa získanej licencie výrobok (zdravotnícku pomôcku). Túto predá 
koncovému zákazníkovi alebo distribútorovi. Súčasťou analýzy bude zmluva o predaji výrobku distribútorovi 
so zreteľom na ochranu výrobno-distribučnej firmy voči akýmkoľvek rizikám vyplývajúcich najmä z 
potenciálnych súdnych sporov od koncových zákazníkov. 
 
Analýza bude obsahovať definovanie spôsobov predaja voči koncovým zákazníkom a navrhovanej cenovej 
politiky. Súčasťou analýzy bude návrh dokumentácie pre koncového zákazníka s ohľadom na možné riziká 
pri používaní zákazníkom najmä z dôvodu nesprávnej manipulácie (návod na použitie), aby boli 
minimalizované riziká vyplývajúce najmä z potenciálnych súdnych sporov zo strany zákazníkov voči výrobno-
distribučnej firme. 
 
Požadovaný výstup:  štúdia, rozsah min 10 strán A4 
 
Forma dodania:  elektronicky v editovateľnom formáte (napr. MS Word) a v needitovateľnom formáte 

(napr. PDF) na elektronickom nosiči (USB kľúč, CD a pod.) alebo e-mailom 
 
Dodacia lehota:  do 21 kalendárnych dní od doručenia objednávky 
 
Miesto dodania:  Novo s.r.o., Hlavná 106, 919 26 Zavar 
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