Výzva na podávanie návrhov na uzavretie Koncesnej zmluvy – oznámenie o
koncesii
(podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,ZVO“) a podľa
§ 281 až 288 Obchodného zákonníka (ďalej len ,,OZ“))

1.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VYHLASOVATEĽA

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12, 833 03 Bratislava
00165361
2020341895

Zastúpená rektorom:
Adresa profilu vyhlasovateľa:

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
http://www.szu.sk

/URL/:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/629

Kontaktná osoba:
Adresa:
Telefón
E-mail:
(ďalej aj ,,vyhlasovateľ“)
2.

JUDr. Lucia Mizerová Janíčková
Limbová 12, 833 03 Bratislava
0917 496 406
verejne.obstaravanie@szu.sk

IDENTIFIKÁCIA SÚŤAŽE

Druh verejného obstarávateľa:
Druh postupu:
Názov predmetu koncesie:

Organizácia riadená verejným právom
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
Podlimitná koncesia postupom obchodnej verejnej súťaže vyhlásená
Výzvou na podávanie návrhov
Spolupráca pri rekonštrukcii a rozšírení pracoviska univerzitného
centra elektrónových akcelerátorov UCEA SZU o komečnú časť veda
a výskum

Vyhlásené a publikované:
3.

PREDMET KONCESIE

Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy bude rekonštrukcia a vybudovanie rozšíreného pracoviska na
základoch existujúceho pracoviska a to: komerčná časť a časť veda a výskum. Obstarávateľ vyhlasuje a berie
na vedomie, že počas realizácie rekonštrukcie súčasného stavu Koncesného majetku môže Koncesionár na
nevyhnutný čas pozastaviť prevádzku pracoviska. Nakoľko sa jedná o zdroj ionizujúceho žiarenia, nie je
možné počas rekonštrukcie ani čiastočne využívať pracovisko. Z týchto dôvodov sa plnenie z Koncesnej
zmluvy môže začať až po rekonštrukcii a schválení a odobrení rekonštrukčných prác kompetentných úradov.
- Pre komerčnú časť, ktorá zabezpečí návratnosť investície, zabezpečiť silnejší urýchľovač (min 10
MeV/10kW), ktorý umožňuje aj komerčné využitie ionizujúceho žiarenia. UCEA SZU v Trenčíne je vybavené
lineárnym urýchľovačom s energiou urýchlenia elektrónov na 5MeV a malého výkonu 1kW, ktorý neumožňuje
efektívne priemyselné využívanie. Tento urýchľovač je v prevádzke osem rokov, rok výroby urýchľovača je
2007. Naliehavá potreba vybudovania pracoviska v SR s výkonnejším urýchľovačom najmä pre potreby
zdravotníctva, priemyslu a životného prostredia je zrejmá aj z významného nárastu objednávok našich
organizácií na ožarovanie ich výrobkov v susedných, ale aj vzdialenejších krajinách EÚ. Vybudovanie
výkonného zariadenia na radiačné úpravy a ošetrovanie materiálov vďaka svojmu širokému
multidisciplinárnemu aplikačnému potenciálu vytvára podmienky na rozvoj inovácií v oblasti dreva,
biotechnológie, potravinárstve a inovácií v zdravotníctve, pôdohospodárstve a životnom prostredí. Lineárny
elektrónový urýchľovač 10MeV/10kW bude umiestnený do budovy UCEA výmenou za pôvodný lineárny
elektrónový urýchľovač 5MeV/1kW, ak to technický stav a riešenie súčasnej radiačnej ochrany dovolí na

základe časti IV. Rekonštrukcia a rozšírenie Koncesného majetku, bod 3a tejto Zmluvy. V prípade ak by to
technický stav nedovoľoval bude lineárny elektrónový urýchľovač umiestnený v prístavbe . Konečné riešenie
bude prijaté na základe časti IV. Rekonštrukcia a rozšírenie Koncesného majetku tejto Zmluvy.
- Pre vedu a výskum zabezpečiť generálnu opravu existujúceho urýchľovača častíc (nutná oprava osvetlenia
v ožarovni, kamerového systému v ožarovni, generálna oprava dopravníkového pásu, zastaralá výpočtová
technika v riadiacej miestnosti, zastaralý spektrofotometer, zastaralá sušička dozimetrov, magnetrón na
hranici životnosti, nehomogénny zväzok urýchľovača častíc, nutná výmena hadíc chladiaceho rozvodu a
chladiacej vody, nutná výmena elektrických káblov v časti urýchľovača a ožarovni, výmena elektrónového
dela a vn transformátora a pod.) s cieľom dosiahnuť prevádzkové charakteristiky zariadenia stanovené
výrobcom. Priestor vhodný na umiestnenie starého urýchľovača zabezpečí Koncesionár formou prístavby k
pracovisku. Prístavba bude prispôsobená pre potreby vedy a výskumu.
- Zabezpečiť generálnu opravu existujúcej budovy a vybudovať skladové priestory na pozemku pri budove.
- Zabezpečiť všetky povolenia potrebné pre realizáciu predmetu Koncesnej zmluvy a to od stavebných po
povolenia súvisiace s prevádzkou ionizujúceho žiarenia.

Výsledkom obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorenie Koncesnej zmluvy na 180 mesiacov s
navrhovateľom, ktorého návrh bude prijatý. Návrh Koncesnej zmluvy, ktorá vymedzuje práva a povinnosti
vyhlasovateľa, práva a povinnosti koncesionára, ako aj ďalšie obchodné, organizačné, technické,
prevádzkové a iné podmienky na poskytnutie predmetných prác a služieb, poskytuje vyhlasovateľ záujemcom
v rámci ďalšej časti.
Hlavný predmet a doplňujúce predmety zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
31643100-6
4.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA KONCESIE

3 873 000 € bez DPH / 180 mesiacov
5.

ROZDELENIE PREDMETU KONCESIE

Predmet koncesie nie je rozdelený na časti. Návrh musí záujemca predložiť na celý predmet koncesie bez
rozdelenia na časti.
6.

PODMIENKY ÚČASTI
Podmienky účasti – OSOBNÉ POSTAVENIE (§ 32 ZVO)

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani
prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov
Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia,
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania
teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin
obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu,
d) nebol na jeho majetok 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,
e) je oprávnený poskytovať službu v predmete koncesie
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva
alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a
obstarávateľ preukázať.
Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa
osobného postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO, alebo spôsobom súladným s § 152 ods.
1 ZVO alebo predložením zápisu do zoznamu alebo potvrdenia o zápise do zoznamu, ktorý je rovnocenný
zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 ZVO resp. informáciou o tom, že spoločnosť
je zapísaná v zozname vedenom iným členským štátom.
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely ZVO sa rozumie
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu
zamietnutá alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.
Skupina dodávateľov zúčastnená súťaže, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne.
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci
tejto podmienky účasti.
Podmienky účasti – TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ (§ 34 ZVO)

Záujemca musí v návrhu predložiť informácie a dokumenty, ktorými preukáže svoju technickú a odbornú
spôsobilosť (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov):
1. Certifikácia systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 v oblasti úprava materiálov ionizujúcim
žiarením
2. Certifikácia systémov manažérstva kvality podľa EN ISO 13485:2016 v oblasti sterilizácia zdravotníckych
pomôcok ionizujúcim žiarením
3. Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj z MŠVVaŠ SR
4. Požiadavky na koncesionára - prax v oblasti práce s technológiou urýchľovačov častíc min. 1 rok,
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti v tejto súťaži týkajúcich sa technickej a odbornej
spôsobilosti spoločne.
7.

OBCHODNÉ PODMIENKY KONCESNEJ ZMLUVY

viď koncesná dokumentácia nižšie
8.

KRITÉRIUM NA VÝBER NAJVHODNEJŠIEHO NÁVRHU

Cena a splnenie súťažných podmienok účasti sú kritériom výberu.
9.

LEHOTA NA OZNÁMENIE VYBRANÉHO NÁVRHU

Vyhlasovateľ oznámi výber najvhodnejšieho návrhu úspešnému záujemcovi po vykonaní všetkých úkonov
súvisiacich s vyhodnotením predložených návrhov z hľadiska splnenia súťažných podmienok a po úkone
súvisiacom s výberom najvhodnejšieho návrhu podľa stanovených kritérií na výber najvhodnejšieho návrhu.
Podrobnosti o jednotlivých úkonoch ako aj o spôsobe oznámenia výberu najvhodnejšieho návrhu sú uvedené
v koncesnej dokumentácii.
10. ODKAZ NA INTERNETOVÚ ADRESU, NA KTOREJ JE KONCESNÁ DOKUMENTÁCIA DOSTUPNÁ

http://www.szu.sk
11. ODKAZ NA UVEREJNENÚ VÝZVU NA PODÁVANIE NÁVRHOV

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/629
12. OBSAH NÁVRHU

viď koncesná dokumentácia
13. SPÔSOB PODÁVANIA NÁVRHOV

viď koncesná dokumentácia
14. LEHOTA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV

do 13.12.2019 do 10:00 hod
15. TERMÍN OTVÁRANIA NÁVRHOV

dňa 16.12.2019 o 10:00 hod
16. ADRESA, NA KTOREJ SA NÁVRHY PREDKLADAJÚ A OTVÁRAJÚ

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
Otváranie návrhov: Rektorát univerzity, Talárovňa
17. SPÔSOB KOMUNIKÁCIE

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a záujemcami sa uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty, iného
doručovateľa alebo kombináciou pošty alebo iného doručovateľa a elektronických prostriedkov (e-mailom).
Doručovanie sa riadi Správnym poriadkom.
18. JAZYK ALEBO JAZYKY, V KTORÝCH MOŽNO PREDKLADAŤ NÁVRHY

Celý návrh, tiež doklady, dokumenty v ňom predložené a písomnosti doručované vyhlasovateľovi od
záujemcov/navrhovateľov, musia byť predložené v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený
v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre návrhy,
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný
preklad do štátneho jazyka.
19. ĎALŠIE POTREBNÉ INFORMÁCIE

Záujemca je povinný postupovať v súlade s touto výzvou a s podmienkami súťaže, požiadavkami, spôsobom
komunikácie, spôsobom predkladania návrhu a ostatnými dôležitými informáciami pri vypracovaní návrhu,
ktoré sú súčasťou koncesnej dokumentácie zverejnenej na profile vyhlasovateľa v zmysle bodu 10 tejto
Výzvy.

Návrh koncesnej zmluvy

KONCESNÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI REKONŠTRUKCII A ROZŠÍRENÍ
PRACOVISKA
UNIVERZITNÉHO CENTRA
ELEKTRÓNOVÝCH AKCELERÁTOROV
UCEA SZU O KOMERČNÚ ČASŤ A ČASŤ VEDA A VÝSKUM

KONCESNÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI REKONŠTRUKCII A ROZŠÍRENÍ PRACOVISKA
UNIVERZITNÉHO CENTRA
ELEKTRÓNOVÝCH AKCELERÁTOROV
UCEA SZU O KOMERČNÚ ČASŤ A ČASŤ VEDA A VÝSKUM
uzatvorená
v súlade s ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení, rešpektujúc
zásady koncesie definované v ust. § 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ Zákon o verejnom obstarávaní“) a v súlade s ust. § 13c až §13e
zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v platnom znení
Medzi:
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12, 833 03 Bratislava
IČO: 00165361
DIČ: 2020341895
IČ DPH: nie je platca DPH
Forma hospodárenia: Štátna príspevková organizácia
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK8781800000007000200522
Zriadená zákonom o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z.Zastúpený: prof.
MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor
(ďalej len „ Obstarávateľ “)
a
Koncesionár:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu
Zastúpený:
(ďalej len „ Koncesionár“)
(Obstarávateľ a Koncesionár ďalej spolu aj ako „ Zmluvné strany“)
Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tejto Koncesnej zmluvy o spolupráci pri rekonštrukcii a rozšírení
pracoviska Univerzitného centra elektrónových akcelerátorov UCEA SZU o komerčnú časť a časť veda a
výskum (ďalej len „ Zmluva“) za nasledovných zmluvných podmienok:

I. Úvodné ustanovenia
1.
Obstarávateľ je zriadený na základe zákona NR SR č. 401/2002 Z.z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej
univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení zákona č. 209/ 2002 Z.z. , je právnická osoba, štátna vysoká škola, ktorá je právnym nástupcom Slovenskej

postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave, zriadením prešli zo Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny
v Bratislave všetky povinnosti a práva vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov na Slovenskú
zdravotnícku univerzitu v Bratislave.
2.
Koncesionár je právnická osoba, ktorý je v zmysle platných právnych predpisov oprávnený poskytovať
služby v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
3.
Obstarávateľ je v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu správca majetku vo
výlučnom vlastníctve Slovenskej republiky a to nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na pozemku Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne ako Univerzitného vedecko-výskumného pracoviska (ďalej len „pracovisko“)
v katastrálnom území Záblatie, v obci Trenčín, okres Trenčín, so súpisným číslom 497, vo vlastníctve Slovenskej
republiky, v správe Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, druh stavby: budova pre školstvo, na
vzdelávanie a výskum, zapísaná na liste vlastníctva č. 2224 (spoluvlastnícky podiel 1/1), postavená na parcele č.
528/2 ako aj k hnuteľným veciam, ktoré sú obsahom Prílohy č.1 k tejto Zmluve (ďalej len „Hnuteľné veci“). Budova
Univerzitného vedecko-výskumného pracoviska uvedená v tomto odseku tohto článku tejto Zmluvy ako aj Hnuteľné
veci majú charakter Koncesného majetku (ďalej len „Koncesný majetok“).
4.
Parcela č. 528/2 na ktorej sa nachádza Koncesný majetok je vo vlastníctve Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Parcela nie je predmetom koncesnej zmluvy.
5.
Koncesný majetok, ktorého prevádzkovateľom je Obstarávateľ sa nachádza v areáli Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, v Trenčianskom kraji, kde je silne zastúpený potenciál partnerov pre
riešenie vedeckých úloh zdrojom ionizujúceho žiarenia. Nakoľko Obstarávateľ je poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti a vzdelávania v tomto odbore, je potrebné rekonštruovať a rozšíriť súčasný stav Koncesného majetku
a zároveň vykonať úkony smerujúce k tomu, aby bol stav Koncesného majetku plnohodnotne využiteľný pre potreby
Obstarávateľa a Koncesionára.

6.
Súčasný stav Koncesného majetku nie je vyhovujúci pre poskytovanie služieb v oblasti využívania
ionizujúceho žiarenia a to z dôvodov nedostatočného výkonu starého urýchľovača 5MeV/1kW a zastaralého a dnes
už normatívne nevyhovujúceho ostatného zariadenia potrebného pre chod urýchľovača častíc (nutná oprava
osvetlenia v ožarovni, kamerového systému v ožarovni, generálna oprava dopravníkového pásu, zastaralá
výpočtová technika v riadiacej miestnosti, zastaralý spektrofotometer, zastaralá sušička dozimetrov, magnetrón na
hranici životnosti, nehomogénny zväzok urýchľovača častíc, nutná výmena hadíc chladiaceho rozvodu a chladiacej
vody, nutná výmena elektrických káblov v časti urýchľovača a ožarovni, výmena elektrónového dela a vn
transformátora a pod.). Obstarávateľ nemá dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie plynulej prevádzky
Koncesného majetku z hľadiska jeho nutného technického vybavenia, vrátane rekonštrukcie a rozšírenia.
7.
Zmluvné strany vychádzajúc z vlastných možností a schopností uzatvárajú túto Zmluvu, ktorej účelom je
vytvorenie dohody Zmluvných strán o partnerstve, ktorého účelom je najmä snaha o:
a. rekonštrukcia pracoviska
b. rozšírenie pracoviska
c. a následné zabezpečenie príjmov z pracoviska.
8.
Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy bude rekonštrukcia a vybudovanie rozšíreného pracoviska na
základoch existujúceho pracoviska a to : komerčná časť a časť veda a výskum. Obstarávateľ vyhlasuje a berie na
vedomie, že počas realizácie rekonštrukcie súčasného stavu Koncesného majetku môže Koncesionár na
nevyhnutný čas pozastaviť prevádzku pracoviska. Nakoľko sa jedná o zdroj ionizujúceho žiarenia, nie je možné
počas rekonštrukcie ani čiastočne využívať pracovisko. Z týchto dôvodov sa plnenie z Koncesnej zmluvy môže
začať až po rekonštrukcii a schválení a odobrení rekonštrukčných prác kompetentných úradov.
8.1 Pre komerčnú časť, ktorá zabezpečí návratnosť investície ,zabezpečiť silnejší urýchľovač ( min 10 MeV/10kW),
ktorý umožňuje aj komerčné využitie ionizujúceho žiarenia. UCEA SZU v Trenčíne je vybavené lineárnym
urýchľovačom s energiou urýchlenia elektrónov na 5MeV a malého výkonu 1kW, ktorý neumožňuje efektívne
priemyselné využívanie. Tento urýchľovač je v prevádzke osem rokov, rok výroby urýchľovača je 2007. Naliehavá
potreba vybudovania pracoviska v SR s výkonnejším urýchľovačom najmä pre potreby zdravotníctva, priemyslu a

životného prostredia je zrejmá aj z významného nárastu objednávok našich organizácií na ožarovanie ich výrobkov
v susedných, ale aj vzdialenejších krajinách EU. Vybudovanie výkonného zariadenia na radiačné úpravy a
ošetrovanie materiálov vďaka svojmu širokému multidisciplinárnemu aplikačnému potenciálu vytvára podmienky
na rozvoj inovácií v oblasti dreva, biotechnológie, potravinárstve a inovácií v zdravotníctve, pôdohospodárstve a
životnom prostredí. Lineárny elektrónový urýchľovač 10MeV/10kW bude umiestnený do budovy UCEA výmenou
za pôvodný lineárny elektrónový urýchľovač 5MeV/1kW, ak to technický stav a riešenie súčasnej radiačnej ochrany
dovolí na základe časti IV. Rekonštrukcia a rozšírenie Koncesného majetku, bod 3a tejto Zmluvy. V prípade ak by
to technický stav nedovoľoval bude lineárny elektrónový urýchľovač umiestnený v prístavbe . Konečné riešenie
bude prijaté na základe časti IV. Rekonštrukcia a rozšírenie Koncesného majetku tejto Zmluvy.
8.2 Pre vedu a výskum zabezpečiť generálnu opravu existujúceho urýchľovača častíc (nutná oprava osvetlenia v
ožarovni, kamerového systému v ožarovni, generálna oprava dopravníkového pásu, zastaralá výpočtová technika
v riadiacej miestnosti, zastaralý spektrofotometer, zastaralá sušička dozimetrov, magnetrón na hranici životnosti,
nehomogénny zväzok urýchľovača častíc, nutná výmena hadíc chladiaceho rozvodu a chladiacej vody, nutná
výmena elektrických káblov v časti urýchľovača a ožarovni, výmena elektrónového dela a vn transformátora a pod.)
s cieľom dosiahnuť prevádzkové charakteristiky zariadenia stanovené výrobcom. Priestor vhodný na umiestnenie
starého urýchľovača zabezpečí Koncesionár formou prístavby k pracovisku. Prístavba bude prispôsobená pre
potreby vedy a výskumu.
8.3 Zabezpečiť generálnu opravu existujúcej budovy a vybudovať skladové priestory na pozemku pri budove.
8.4 Zabezpečiť všetky povolenia potrebné pre realizáciu predmetu Koncesnej zmluvy a to od stavebných po
povolenia súvisiace s prevádzkou ionizujúceho žiarenia.
8.5 Predmet koncesie: Koncesionár sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia tejto Zmluvy podľa čl. I bod. 8
najneskôr do 5 (piatich) rokov odo dňa účinnosti tejto Koncesnej zmluvy. Problematika ionizujúceho žiarenia je
veľmi zložitá na získanie všetkých povolení a to od dovozu urýchľovača častíc na SR až do spustenia urýchľovača
častíc do prevádzky. Rovnako zložité je aj zabezpečiť stavebné povolenia a projekty, kde napr. radiačnú ochranu
musí projektovať len subjekt, ktorý má na to certifikáciu a oprávnenie. Z vyššie uvedeného sú všetky úkony časovo
náročné a nedajú sa časovo urýchliť alebo skrátiť. Samotná technológia častíc je technológia, ktorá sa nevyrába
na sklad, ale len vždy oproti konkrétnemu záujemcovi s presne špecifikovanými požiadavkami na prácu
urýchľovača častíc. Výroba urýchľovača častíc od podpísania objednávky u výrobcu trvá približne jeden rok.
8.6 Táto Zmluva upravuje tiež niektoré ďalšie právne vzťahy súvisiace najmä s užívaním Koncesného majetku na
účely prevádzky pracoviska.
8.7 Predpokladaná hodnota investície v súvislosti s rekonštrukciou a vybudovaním rozšíreného pracoviska na
základe prieskumu cenových ponúk ku dňu podpísaniu tejto Zmluvy je 2 125 000,00 EUR. Špecifikácia je v Prílohe
č.2).
9.
Obstarávateľ je v zmysle § 7zákona č. 343/2015 Z. z zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov verejný obstarávateľ.. Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je koncesia podľa ustanovení
§ § 4 zákona č. 343/2015 Z. z zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predpokladaná hodnota koncesie na účely zákona o verejnom obstarávaní je verejným obstarávateľom
predpokladaný celkový obrat bez dane z pridanej hodnoty, ktorý má dosiahnuť koncesionár počas trvania
koncesnej zmluvy v súvislosti s protiplnením za stavebné práce a služby tvoriace predmet koncesie, vrátane
hodnoty tovaru poskytnutého verejným obstarávateľom, ktorý s týmito stavebnými prácami alebo službami súvisí
a vzťahuje sa k času, keď sa oznámenie o koncesii posiela na uverejnenie alebo k času začatia zadávania
koncesie, ak sa uverejnenie takéhoto oznámenia nevyžaduje. Predpokladaná hodnota koncesie sa určí použitím
objektívnej metódy určenej v koncesnej dokumentácii. Do predpokladanej hodnoty koncesie sa zahŕňajú najmä: a)
všetky formy opcií a všetky prípadné predĺženia koncesnej zmluvy,
b) poplatky a pokuty od užívateľov stavby alebo služby, okrem príjmov vybraných v mene verejného obstarávateľa
alebo obstarávateľa,
c) platby alebo iné finančné výhody v akejkoľvek forme poskytnuté verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom
alebo iným orgánom verejnej moci koncesionárovi vrátane kompenzácie za dodržiavanie povinnosti poskytovať
služby vo verejnom záujme a príspevkov na verejné investície,
d) granty alebo iné finančné výhody v akejkoľvek forme od tretích strán za plnenie koncesnej zmluvy,
e) príjmy z predaja aktív, ktoré sú súčasťou koncesie,
f) hodnota tovaru a služieb, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poskytne koncesionárovi, ak sú potrebné
na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb,

10.
g) akékoľvek odmeny alebo platby záujemcom alebo uchádzačom. a. cena práce (hrubá mzda, odvody,
odmeny.....)
b. servisné náklady vrátane náhradných dielov technológie- urýchľovač častíc
c. revízie, audity, dohľadové audity, merania, dozimetria, potrebné pre chod prevádzky- technológie a budovy
d. školenia, preskúšanie akreditovanou osobou, lekárske prehliadky zamestnancov, ktorý priamo pôsobia na
pracovisku ionizujúceho žiarenia
e. oprava a údržba budovy
f. náklady na akreditované laboratória, skúšobníctvo
g. upratovanie, starostlivosť o zelenú plochu okolo budovy, zimná údržba komunikácií
h. prevádzkové náklady potrebné na chod pracoviska (servis a údržba výpočtovej techniky, kancelárske náklady,
PHM a pod.)
i. náklady na elektrickú energiu, kúrenie, vodné a stočné
Predpokladaná hodnota koncesie tak dosahuje sumu 3 873 000,00 EUR (Príloha č. 3).
V zmysle § 5 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ide o podlimitnú koncesiu, nakoľko predpokladaná hodnota
koncesie je nižšia ako 5 548 000 EUR (finančný limit pre nadlimitnú koncesiu stanovený vyhláškou č. 118/2018 Z.
z. vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný
limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov). V prípade podlimitnej koncesie je verejný
obstarávateľ povinný pri zadávaní podlimitnej koncesie postupovať v zmysle § 118 zákona o verejnom obstarávaní.
Záujem Zmluvných strán je zabezpečenie rekonštrukcie, rozšírenia a prevádzky Koncesného majetku.
Obstarávateľ sa oboznámil s činnosťou Koncesionára, ktorý preukázal, že je personálne, majetkovo a odborne
spôsobilý riadne plniť predmet tejto Zmluvy (Príloha č. 4). Koncesionár sa výslovne zaväzuje zabezpečiť riadnu
prevádzku Koncesného majetku, jeho rekonštrukciu a vykonať úkony nevyhnutné na jeho rozšírenie vrátane
realizácie rozšírenia po splnení zákonom stanovených podmienok to všetko na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
Koncesionár sa výslovne zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy na vlastné náklady a nebezpečenstvo prevádzkovať
Koncesný majetok a za vykonávanie činností podľa tejto Zmluvy bude oprávnený poberať úžitky z Koncesného
majetku, a po uplynutí dohodnutej doby bezodplatne odovzdať Koncesný majetok Obstarávateľovi to všetko v
rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve. S poukazom na vyššie uvedené zásady tejto Zmluvy strany
uzatvárajú túto Zmluvu, ktorej obsahom a účelom je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri rekonštrukcii a
rozšírení a následnej prevádzky Koncesného majetku Koncesionárom.

II. Opis stavu Koncesného majetku vrátane príslušenstva a súčastí
1.
Zmluvné strany vyhlasujú a svojim podpisom na tejto Zmluve potvrdzujú, že Koncesionár sa oboznámil so
stavom Koncesného majetku na základe osobnej obhliadky pred uzavretím tejto Zmluvy a v tomto stave ho prijíma
na splnenie obsahu a účelu tejto Zmluvy.
2.
Špecifikácia Koncesného majetku a jeho stručný opis vrátane hnuteľného majetku je uvedený v Prílohe
č. 1 tejto Zmluvy, kedy účastníci výslovne vyhlasujú, že táto je dostatočnou.

III. Užívanie Koncesného majetku, práva a povinnosti Zmluvných strán
1.
Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom
zverejnenia. Okamihom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy je Koncesionár oprávnený Koncesný majetok riadne
užívať za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že Koncesionár na svoj účet a na
vlastné nebezpečenstvo bude prevádzkovať Koncesný majetok a brať z neho úžitky. Bez ohľadu na skôr uvedené
Zmluvné strany za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností potvrdzujú, že Koncesionár po vykonaní
nevyhnutných úkonov po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy je povinný zahájiť realizáciu predmetu tejto Zmluvy
uvedeného v časti I. Úvodné ustanovenia, bod 8.
2.
Koncesionár sa zaväzuje v súlade s touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi
prevádzkovať Koncesný majetok vo svojom mene, na svoj účet a na svoje náklady. Pre vylúčenie pochybností
Zmluvné strany vyhlasujú, že pri prevádzkovaní Koncesného majetku vystupuje Koncesionár ako samostatný
právny subjekt voči štátnym, resp. iným správnym a kontrolným orgánom, zodpovedá za dodržiavanie všetkých
všeobecne záväzných predpisov súvisiacich s jeho činnosťou a výlučne sám znáša následky v prípade ich

porušenia.
3.
Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej doby prevádzkovania Koncesného majetku podľa tejto Zmluvy,
je Koncesionár povinný zabezpečovať údržbu Koncesného majetku a to tak, aby bolo prevádzky schopné a v
dobrom technickom stave.
4.
Obstarávateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto Zmluve a po dobu trvania Koncesnej lehoty
umožniť a zabezpečiť Koncesionárovi nerušené užívanie Koncesného majetku pre účely prevádzkovania a zdržať
sa obmedzujúcich právnych a iných zásahov do jeho činnosti, ktoré by sťažovali alebo marili plnenie záväzkov
Koncesionára alebo vykonávanie jeho práv podľa tejto Zmluvy.
5.
Prevádzkové riziko, najmä riziko, že poskytovanie služieb nebude zodpovedať dopytu, vrátane rizika
nenavrátenia vynaložených investícií a nákladov pri poskytovaní služieb v rámci bežných prevádzkových
podmienok, v súvislosti s Prevádzkou UCEA SZU, znáša výlučne Koncesionár.
6.
Oprávnené prerušenie prevádzkovania Koncesného majetku. Zmluvné strany sa dohodli, že Koncesionár
je povinný prevádzkovať Koncesný majetok minimálne počas pracovných dní. Prevádzkovanie Koncesného
majetku je však oprávnený prerušiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v nasledovných prípadoch:
a. ohrozenie života, alebo zdravia osôb, alebo majetku, a pri likvidácii týchto stavov;
b. pri prácach na Koncesnom majetku v súvislosti s jeho údržbou, úpravou, opravami, rekonštrukciou alebo
modernizáciou, ktoré bránia prevádzkovať Koncesný majetok;
c. požadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo príslušnými orgánmi verejnej správy v rámci ich
právomoci vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo určených v prevádzkovom poriadku
Koncesného majetku na nevyhnutne potrebnú dobu;
d. z dôvodov vyššej moci (napr. živelné pohromy, katastrofy, havarijné situácie a iné nepredvídateľné udalosti), ak
nemožno rozumne predpokladať, že by Koncesionár túto udalosť alebo jej následky odvrátil alebo prekonal.

Ak sa jedná o prerušenie plánované (napríklad v súvislosti s údržbou), oznámi Koncesionár túto skutočnosť, ako
aj predpokladané trvanie prerušenia Obstarávateľovi aspoň tridsať (30) dní vopred. Ak je to možné, Koncesionár
zároveň oznámi Obstarávateľovi predpokladaný čas opätovného zahájenia Koncesného majetku, vždy však
najneskôr tri (3) pracovné dni vopred.
V prípade, ak obmedzenie alebo prerušenie Koncesného majetku nastalo z dôvodov na strane Obstarávateľa, je
tento povinný bez zbytočného odkladu odstrániť príčiny, ktoré viedli k takému obmedzeniu alebo prerušeniu
a v prípade vzniku škody, túto Koncesionárovi nahradiť.
7.
Koncesionár sa výslovne zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy neuskutočňovať také úkony, ktoré by mali
za následok akékoľvek obmedzenie prevádzky Koncesného majetku.
8.
Zmluvné strany sa dohodli, že Koncesionár a Obstarávateľ v čase do ukončenia rekonštrukcie
Koncesného majetku nemajú nárok na výnos z prevádzky a to z dôvodov , že predmetom rekonštrukcie je hlavne
generálna oprava urýchľovača častíc a jeho príslušenstva. To znamená, že v čase rekonštrukcie nebude možné
prevádzkovať Koncesný majetok. Koncesný majetok bude možné spustiť do prevádzky po ukončení rekonštrukcii
a následnom schválení a kolaudácie rekonštrukcie kompetentnými orgánmi, ktoré sa vyjadrujú a schvaľujú
prevádzku zdroja ionizujúceho žiarenia. Za účelom odstránenia pochybností Zmluvné strany potvrdzujú, že všetky
náklady potrebné na obdobie počas rekonštrukcie Koncesného majetku znáša Koncesionár na vlastné náklady a
nebezpečenstvo. Obstarávateľ nie je oprávnený vykonávať úkony, ktoré by robili plnenie podľa tejto Zmluvy
nemožným.

9.
Zmluvné strany sa dohodli, že Koncesionár vykoná rekonštrukciu Koncesného majetku počas tzv.
Prechodného obdobia 5 rokov (60 mesiacov). Tu uvedená rekonštrukcia spočíva najmä v: generálnej oprave
starého urýchľovača 5MeV/ 1kW a generálnej oprave zastaralého a dnes už normatívne nevyhovujúceho ostatného
zariadenia, potrebného pre chod urýchľovača častíc (oprava osvetlenia v ožarovni, kamerového systému v
ožarovni, generálna oprava dopravníkového pásu, výmena výpočtovej techniky v riadiacej miestnosti, výmena
spektrofotometra, výmena sušičky dozimetrov, výmena hadíc chladiaceho rozvodu a chladiacej vody, výmena
elektrických káblov v časti urýchľovača a ožarovni.

IV. Rekonštrukcia a rozšírenie Koncesného majetku
1.
Koncesionár je povinný vykonať na vlastné náklady a nebezpečenstvo prípravné: projektové, stavebné a
administratívne práce, ktoré sú nevyhnutné na rekonštrukciu a rozšírenie Koncesného majetku, to všetko
spôsobom za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Rekonštrukciu a rozšírenie Koncesného majetku vykoná
Koncesionár na vlastné náklady, vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo. Príloha č.5 k tejto Zmluve
(uvedená v tomto odseku tohto článku tejto Zmluvy) obsahuje pracovnú verziu štúdie realizovateľnosti rozšírenia
Koncesného majetku „Pracovisko s lineárnymi urýchľovačmi elektrónov“.
2.
Na základe tejto Zmluvy je Koncesionár oprávnený vykonať všetky práce a dodávky, ktoré sú nevyhnutné
na rekonštrukciu a rozšírenie Koncesného majetku na čo udeľuje Obstarávateľ výslovný súhlas, a zároveň udeľuje
Koncesionárovi súhlas na prevádzku Koncesného majetku počas doby uvedenej v tejto Zmluve, to všetko
spôsobom a za podmienok v tejto Zmluve uvedených. V prípade ak je to potrebné sa Obstarávateľ výslovne
zaväzuje na požiadanie Koncesionára tomuto poskytnúť samostatný písomný súhlas, poverenia alebo plnú moc
na plnenie predmetu a účelu tejto Zmluvy to všetko v súlade s jej obsahom. V prípade porušenia povinnosti
Obstarávateľa poskytnúť poverenie, plnú moc alebo súhlas, ktoré sú nevyhnutné pre riadne plnenie podľa tejto
Zmluvy, zaväzuje sa úkon, na ktorý je konkrétna plná moc, poverenie alebo súhlas požadované vykonať sám vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, a Koncesionár sa zaväzuje mu poskytnúť za tým účelom nevyhnutnú
súčinnosť. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
3.
Súčasťou záväzku Koncesionára je zväčšiť výkon prevádzky Koncesného majetku (rekonštrukcia a
rozšírenie Koncesného majetku). Koncesionár je povinný pri plnení tejto Zmluvy postupovať tak, aby sa celkový
výkon prevádzky Koncesného majetku zvýšil na úroveň možnosti využitia prevádzky pre komerčné účely. Za
účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, v časti rekonštrukcia a rozšírenie Koncesného majetku sa Koncesionár
zaväzuje najmä nie však výlučne:
a. zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie pre potreby stavebného konania alebo konania o povolenie
stavebných úprav (ak je to postačujúce) alebo zmenu účelu užívania Koncesného majetku (ak je to potrebné) to
všetko v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi ( v texte ďalej aj ako „Projektová
dokumentácia“).
b. vykonať úkony smerujúce k vydaniu všetkých povolení vyžadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi
na zriadenie rekonštrukcie a rozšírenie Koncesného majetku ( v texte ďalej aj ako „Povolenia stavby“). V súlade
s obsahom a účelom tejto Zmluvy bude stavebníkom v akomkoľvek konaní Koncesionár, s čím Obstarávateľ
udeľuje výslovný súhlas a za tým účelom udelí Koncesionárovi na jeho požiadanie samostatné písomné
plnomocenstvo a to najneskôr do siedmich (7) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Koncesionára
c. vykonať úkony smerujúce k tomu, aby boli vydané povolenia umožňujúce prevádzku Koncesného majetku aj po
jeho rekonštrukcii a rozšírení
4.
Všetky činnosti, ktoré sú nevyhnutné za účelom rekonštrukcie a rozšírenia Koncesného majetku vykoná
Koncesionár na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností Koncesionár
nie je oprávnený požadovať od Obstarávateľa preplatenie čo i len časti nákladov, ktoré preukázateľne vynaložil, ak
nie je v tejto Zmluve uvedené inak.
5.
Súčasťou záväzku Obstarávateľa je poskytnúť Koncesionárovi vrátane jeho všetkých subdodávateľov –
pre potreby plnenia tejto Zmluvy, neobmedzený prístup na Koncesný majetok.

6.
Obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúť Koncesionárovi nevyhnutnú súčinnosť, ktorú možno od neho
spravodlivo a dôvodne požadovať pre potreby plnenia tejto Zmluvy najmä sa zaväzuje súhlasiť s uskutočnením
všetkých prác, ktoré sú nevyhnutné pre potreby splnenia záväzku Rekonštrukcie a rozšírenia Koncesného majetku
a to v rozsahu podľa Projektovej dokumentácie, ktorej súčasťou je aj (časový) harmonogram prác. Obstarávateľ sa
výslovne zaväzuje na požiadanie Koncesionára mu bez zbytočného odkladu odovzdať všetku a akúkoľvek
dokumentáciu (stavebno – technického charakteru),ktorú má ku Koncesnému majetku a to najmä nie však výlučne:
zakreslenie inžinierskych sietí, geologický prieskum ak bol vykonaný a pôvodnú projektovú dokumentáciu vrátane
všetkých schvaľovacích dokumentov potrebných pre spustenie prevádzky a iné.
7.
V prípade ak je potrebné Obstarávateľ udelí Koncesionárovi samostatný písomný súhlas k vykonaniu prác
podľa tejto Zmluvy a to najneskôr do siedmich (7) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Koncesionára.
8.
Zmluvné strany sa dohodli, že bez zbytočného odkladu po zabezpečení Projektovej dokumentácie, túto
predloží Koncesionár Obstarávateľovi a zároveň mu predloží predpokladaný časový harmonogram prác, podľa
ktorého bude pri realizácii rozšírenia Koncesného majetku postupovať. Harmonogram prác realizácie rozšírenia
Koncesného majetku odovzdá Koncesionár Obstarávateľovi až po získaní právoplatnosti všetkých povolení
nevyhnutných pre realizáciu rozšírenia Koncesného majetku.
9.
Obstarávateľ udeľuje Koncesionárovi súhlas s vykonaním rekonštrukcie a rozšírenia Koncesného majetku
bez zbytočného odkladu po nadobudnutí právoplatnosti príslušných Povolení stavby, Zmluvné strany sa dohodli,
že Koncesionár zriadi rozšírený Koncesný majetok v lehote uvedenej v príslušnom Povolení, nie však neskôr ako
šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, do uvedeného času sa jedná o tzv. Prechodné obdobie.
Lehota na realizáciu rozšírenia Koncesného majetku sa môže predĺžiť z nasledujúcich dôvodov:
a. ak vykonávaniu prác a dodávok bránia tzv. okolnosti vyššej moci alebo
b. Povolenie nebolo z dôvodov, za ktoré nezodpovedá Koncesionár právoplatne vydané alebo
c. nevyhnutná alebo Obstarávateľom odôvodnene požadovaná zmena prác alebo dodávok vrátane súvisiacej
zmeny Projektovej dokumentácie alebo Povolenia stavby alebo
d. zmenou všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré majú dopad na realizáciu Rozšírenia Koncesného
majetku alebo
d. požiadavkami dotknutých orgánov verejnej moci, ktoré nebolo možné odôvodnene predvídať
e. omeškanie Obstarávateľa s plnením jeho povinností podľa tejto Zmluvy.
V prípade výskytu niektorého z dôvodov predĺženia lehoty na realizáciu rozšírenia Koncesného majetku, je
Koncesionár oprávnený prerušiť práce a dodávky a pokračovať v nich až po odpadnutí tejto prekážky. Doba, počas
ktorej boli práce a dodávky prerušené, sa nezapočítava do lehoty na zriadenie Rozšíreného Koncesného majetku
(táto spočíva) a začne opätovne plynúť až po odpadnutí príslušnej prekážky. Zmluvné strany sa dohodli, že v
prípade, ak nastane dôvod predĺženia lehoty na zriadenie rozšíreného Koncesného majetku, budú o tomto bez
zbytočného odkladu písomne informovať druhú Zmluvnú stranu. Za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností
Zmluvné strany potvrdzujú, že vykonajú všetky úkony smerujúce k tomu, aby predišli vzniku dôvodu predĺženia
lehoty a/alebo bez zbytočného odkladu vznik takéhoto dôvodu, čo najskôr odstránili.

V. Koncesia, Protiplnenie za koncesiu
Dĺžka koncesnej lehoty.
1.
Zmluvné strany sa dohodli na koncesnej lehote, počas ktorej bude Koncesionár v súlade s ustanoveniami
tejto Zmluvy Koncesný majetok prevádzkovať a brať z neho dohodnuté úžitky, a to pätnásť (15) rokov odo dňa
nasledujúceho po spustení prevádzky Rozšíreného Koncesného majetku (v texte ďalej ako „Koncesná lehota“ ).
Koncesnú lehotu možno predĺžiť len na základe písomnej dohody Zmluvných strán. Po uplynutí Koncesnej lehoty:
a. ukončenie tejto Zmluvy, nemá za následok zánik nárokov, ktoré vzniknú ku dňu zániku (zrušenia) tejto Zmluvy,
b. vznik povinnosti Koncesionára previesť bezodplatne na Obstarávateľa všetky veci, ktoré sa stali súčasťou
Koncesného majetku, a ktoré sú výsledkom prác a dodávok podľa tejto Zmluvy a do uvedeného času budú
vlastníctvom Koncesionára,
c. vznik povinnosti Koncesionára previesť na Obstarávateľa práva a povinnosti týkajúce sa prevádzky Koncesného
majetku, a pri ktorých je takýto prevod možný.

Zmluvné strany sa dohodli, že šesť (6) mesiacov pred uplynutím Koncesnej lehoty predloží Koncesionár
Obstarávateľovi návrh Zmluvy o bezodplatnom prevode podľa tohto odseku tohto článku tejto Zmluvy, ktorá bude
predmetom vzájomných rokovaní Zmluvných strán počas šiestich mesiacov, kedy Koncesionár oboznámi
Obstarávateľa na jeho požiadanie s príslušnými prvkami patriacimi k prevádzke Koncesného majetku. Zmluvné
strany sa dohodli, že Koncesionár je povinný udržiavať všetky prvky tvoriace Koncesný majetok v primeranom
technickom stave s prihliadnutím na vek a opotrebovanie po celú dobu trvania Koncesnej lehoty najmä tak, aby ku
dňu uplynutia Koncesnej lehoty sa plnenie podľa tejto Zmluvy nemohlo stať nemožným.
2.
Zmluvné strany sa dohodli, že Obstarávateľ umožní Koncesionárovi počas trvania Koncesnej lehoty
prevádzku Koncesného majetku.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že protiplnením za rekonštrukciu a rozšírenie Koncesného majetku, prevádzku
Koncesného majetku vrátane všetkých záväzkov Koncesionára vyplývajúce z tejto Zmluvy je právo Koncesionára
užívať Koncesný majetok spôsobom a v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve a právo brať z takéhoto užívania
Koncesného majetku úžitky v čase po Rozšírení Koncesného majetku ( v texte aj ako „Protiplnenie za
koncesiu“ ). Uvedené práva patriace Koncesionárovi odo dňa účinnosti tejto Zmluvy sú jediným a výlučným
protiplnením dohodnutým za všetky koncesie vyplývajúce z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Protiplnenie
za koncesiu zahŕňa všetky ceny, odplaty, odmeny, ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré si môže Koncesionár
nárokovať za plnenie podľa tejto Zmluvy.

4.

Základ na výpočet Protiplnenia za koncesiu sa určí ako rozdiel medzi sumou výnosov z prevádzky
Koncesného majetku v uplynulom kalendárnom mesiaci bez DPH a sumou prevádzkových nákladov na prevádzku
a údržbu Koncesného majetku za uplynulý kalendárny mesiac všetko bez DPH, pričom maximálna suma
prevádzkových nákladov za kalendárny mesiac zodpovedá sume 50 000, 00 EUR ( slovom päťdesiattisíc Eur) pri
jednosmennej prevádzke (v texte ďalej ako „Výpočtový základ“). V prípade, ak by sa Výpočtový základ určoval
za obdobie kratšie ako celý kalendárny mesiac, maximálna suma prevádzkových nákladov sa pomerne zníži. Za
účelom odstránenia pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že predpokladané prevádzkové náklady na prevádzku
a údržbu Koncesného majetku (aké by existovali v čase uzatvárania tejto Zmluvy) sú demonštratívnym spôsobom
uvedené v Prílohe č.6, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že suma
maximálnych prevádzkových mesačných nákladov sa bude každoročne zvyšovať o percentuálnu mieru nárastu
inflácie určenej príslušným orgánom verejnej moci a to tak, že prípadné zvýšenie za prvé mesiace kalendárneho
roka, ktorý nasleduje po rozhodujúcom roku pre určenie miery inflácie, budú zohľadnené v prvom Výpočtovom
základe, ktorý predloží Koncesionár Obstarávateľovi po zverejnení miery inflácie za bezprostredne predchádzajúci
kalendárny rok.
5.
Suma zodpovedajúca 25 (dvadsaťpäť) percentám Výpočtového základu za každý kalendárny mesiac
bude vyplatená Obstarávateľovi po dokončení generálnych opráv Koncesného majetku a to najneskôr začiatkom
5 roka podľa časti IV. Rekonštrukcia a rozšírenie Koncesného majetku, bod 9. Zostávajúca časť Výpočtového
základu sa bude pre účely tejto Zmluvy považovať za Protiplnenie za koncesiu. Obstarávateľ nie je oprávnený
vykonávať úkony, ktoré by robili plnenie podľa tejto Zmluvy nemožným.
6.
Zmluvné strany sa dohodli, že Koncesionár do siedmich (7) kalendárnych dní po uplynutí každého
kalendárneho mesiaca oznámi Obstarávateľovi výšku Výpočtového základu za uplynulý kalendárny mesiac a výšku
podielu Obstarávateľa na Výpočtovom základe za uplynulý kalendárny mesiac. Obstarávateľ v lehote do 15.
(pätnásteho) dňa príslušného kalendárneho mesiaca vystaví faktúru na plnenie Koncesionárovi za bezprostredne
predchádzajúci kalendárny mesiac, ktorá je splatná po jej doručení Koncesionárovi, vždy do 25. (dvadsiateho
piateho) dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Koncesionár vystaví faktúru na dohodnuté plnenie zvýšenú o
príslušnú DPH.

VI. Osobitné ustanovenia
1.

Pre operatívne riešenie nepredvídateľných okolností ako i bežnej agendy súvisiacej s výkonom práv

Koncesionára si účastníci poskytnú údaje o kontaktných osobách a to najneskôr v lehote do piatich (5) pracovných
dní odo dňa zmeny v osobe oprávnenej kontaktovať druhú Zmluvnú stranu, v čase uzavretia tejto Zmluvy sú
kontaktnými osobami:
Za Obstarávateľa:
pán ......, email: ......
telefonický kontakt:
Za Koncesionára:pán......., email: ....
telefonický kontakt.......
Kontaktné osoby, s výnimkou ak sa nejedná o členov štatutárneho orgánu jedného z účastníkov tejto Zmluvy nie
sú oprávnené svojimi úkonmi meniť obsah práv a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ako ani tieto práva a
povinnosti rozširovať ani obmedzovať (najmä nie sú oprávnené meniť dojednania, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve).

VII. Ukončenie zmluvy
1.
Všeobecné ustanovenia. Táto Zmluva zaniká uplynutím Koncesnej lehoty. Zmluvné strany sa dohodli, že
túto Zmluvu je možné ukončiť pred uplynutím Koncesnej lehoty na základe písomnej dohody Zmluvných strán.
Jednostranne možno túto Zmluvu ukončiť pred uplynutím Koncesnej lehoty len odstúpením od nej a to len
z dôvodov uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka alebo z dôvodov dohodnutých
stranami v tejto Zmluve.
2.
Odstúpenie od Zmluvy. Obstarávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak nastane niektorý
z nasledovných dôvodov na odstúpenie od tejto Zmluvy:
a. Koncesionár v rozpore s touto Zmluvou a bez súhlasu Obstarávateľa využíva Koncesný majetok inak, ako na
účely plnenia tejto Zmluvy;
b. Koncesionár je v omeškaní s platbou Úhrady za Koncesný majetok podľa ustanovení tejto Zmluvy viac ako
tridsať (30) kalendárnych dní;
c. Je Koncesionár v omeškaní so zriadením rekonštrukcie a rozšírenia Koncesného majetku viac ako deväť (9)
mesiacov,
3.
Koncesionár je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť:
a. Obstarávateľ neposkytuje Koncesionárovi súčinnosť nevyhnutnú pre potreby plnenia tejto Zmluvy,
b. Obstarávateľ porušuje svoj záväzok umožniť Koncesionárovi prevádzku Koncesného majetku pred alebo počas
Koncesnej lehoty.
4.
Odstúpiť od tejto Zmluvy možno len z dôvodov v nej uvedených a len za podmienky, že zmluvná strana,
ktorej sa dôvod odstúpenia týka pokračuje v porušovaní zmluvnej povinnosti zakladajúcej dôvod odstúpenia od
tejto Zmluvy alebo neukončí iný protiprávny stav zakladajúci dôvod odstúpenia ani v dodatočnej písomne
poskytnutej lehote najmenej primeranej lehote tridsať (30) dní.
5.
Odstúpenie od tejto Zmluvy sa uskutočňuje písomným oznámením doručeným druhej zmluvnej strane.
Odstúpením od Zmluvy má účinky okamihom doručenia oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy.
6.
Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ku dňu účinnosti odstúpenia od tejto Zmluvy (časť VII. Ukončenie
zmluvy, bod 5 tejto Zmluvy) je Koncesionár povinný ukončiť prevádzku Koncesného majetku a odovzdať ho
Obstarávateľovi v stave, v akom ho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a úpravy. Obstarávateľ je
Koncesný majetok povinný prevziať. Uvedené v predchádzajúcej vete sa však nevzťahuje na nehnuteľné a
hnuteľné veci, ktoré nebudú vo vlastníctve alebo v správe Obstarávateľa, ktoré môže Obstarávateľ od
Koncesionára odkúpiť, a to za cenu zodpovedajúcu zostatkovej cene vyplývajúcej z účtovníctva Koncesionára.
7.
Právne následky skončenia Koncesnej lehoty. V prípade, ak sa má Zmluva skončiť uplynutím Koncesnej
lehoty, Zmluvné strany budú zaviazané na povinnosti podľa predchádzajúceho bodu 6, časti VII. tejto Zmluvy už
pred uplynutím Koncesnej lehoty tak, aby k poslednému dňu Koncesnej lehoty boli záväzky z tohto bodu splnené.
Ustanovenia bodu 6, časti VII. tejto Zmluvy sa v tomto prípade použijú primerane.
8.
Koncesionár sa zaväzuje odovzdať Obstarávateľovi fotokópie dokladov preukazujúcich skutočné Náklady
na rekonštrukciu a rozšírenie Koncesného majetku, ktoré pozostávajú najmä nie však výlučne z nákladov na

získanie povolenia dovozu, montáže a prevádzkovania urýchľovača častíc, povolení stavby, inžiniering, miestne
poplatky, cena za zhotovenie a iné. Špecifikácia vynaložených nákladov sa stane ako Príloha č. 6 neoddeliteľnou
súčasťou tejto Zmluvy ( v texte ako „Náklady na rekonštrukciu a rozšírenie Koncesného majetku“). Za účelom
odstránenia pochybností sú náklady na rekonštrukciu a rozšírenie Koncesného majetku najmä: odplata za
inžinierske práce, projektové práce, práce spojené s radiačnou ochranou, práce spojené s certifikáciou technológie,
práce spojené s dovozom, montážou a spustením do prevádzky technológie urýchľovača častíc, stavebné náklady
na rekonštrukciu a rozšírenie, náklady na právne služby v prípade ak bude nevyhnutné vykonať právne úkony pre
potreby zabezpečenia všetkých úkonov smerujúcich k prevádzke Koncesného majetku.

VIII. Doručovanie
1.
Písomnosti týkajúce sa záväzkov medzi Zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy sa účastníci
zaväzujú doručovať prednostne osobne alebo poštou vo forme doporučenej listovej zásielky. Poštou doručuje
Zmluvná strana písomnosti druhej Zmluvnej strane na adresu jej sídla uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy resp. adresu
písomne oznámenú dotknutou Zmluvnou stranou ako korešpondenčnú adresu. Ak nie je možné doručiť písomnosť
na túto adresu, povinnosť odosielateľa je splnená tretí (3) kalendárny deň nasledujúci po dni vrátenia písomnosti
na adresu odosielateľa písomnosti ako nedoručiteľnú zásielku a to bez ohľadu na dôvod nemožnosti doručenia
zásielky/ adresát neznámy, v mieste sídla sa nezdržuje, odmietol prevziať ako i v odbernej lehote neprevzatá/
uvedené zakladá fikciu doručenia.
2.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli na oprávnení doručovať písomnosti týkajúce sa záväzku medzi
zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy i prostredníctvom e-mailu a/alebo faxu po splnení podmienky
uvedenej v nasledujúcej vete tohto odseku tohto článku tejto Zmluvy. Písomnosť doručenú prostredníctvom faxu
a/alebo e-mailu treba doplniť najneskôr do troch dní predložením originálu spôsobom podľa predchádzajúceho
odseku tohto článku tejto Zmluvy v opačnom prípade sa má za to, že písomnosť nebola doručená.

IX. Obchodné tajomstvo, povinnosť mlčanlivosti
1.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto Zmluvy je obchodným tajomstvom Zmluvných strán, s výnimkou
poskytnutia informácie o existencii zmluvného vzťahu podľa tejto Zmluvy tretím osobám alebo poskytnutia
akýchkoľvek relevantných informácií pre účely správnych, súdnych alebo obdobných konaní. Z uvedeného dôvodu,
ustanovenia tejto Zmluvy požívajú právnu ochranu pod zverejnením jej obsahu tretím osobám podľa ustanovení §
17 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka s výnimkami ustanovenými na základe osobitných
právnych predpisov (napr. povinné zverejnenie Zmluvy pri anonymizácii obchodných podmienok).
2.
Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o obsahu tejto Zmluvy pred tretími osobami, ktoré nie
sú účastníkmi tejto Zmluvy ak z právnych predpisov nevyplýva niečo iné.
3.
Povinnosť mlčanlivosti Zmluvných strán sa nevzťahuje v prípadoch povinnosti uvádzať údaje podľa
osobitných zákonov, ak sú tieto aplikovateľné alebo v prípade konania pred súdom.

X. Záverečné ustanovenia
1.
Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia alebo ak sa stanú
neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto
neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka Obchodného zákonníka a
ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy.
2.
Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že na základe tejto Zmluvy
nedôjde k prevodu, nájmu, výpožičke alebo inému zaťaženiu majetku Obstarávateľa, ani iným úkonom, ktoré by
mohli mať vecnoprávne účinky v prospech Obstarávateľa. Počas trvania platnosti a účinnosti tejto Zmluvy
nedochádza k zmene vlastníctva Obstarávateľa, ktorý bude po celý čas trvania tejto Zmluvy oprávnený s

Koncesným majetkom disponovať, kedy uvedené nemá a nemôže mať akýkoľvek a žiaden dopad na akékoľvek
práva alebo povinnosti Koncesionára uplatňujúce sa voči Koncesnému majetku v zmysle tejto Zmluvy.
3.
Úprava pre prípad prechodu správy majetku štátu na tretiu osobu. Zmluvné strany sa dohodli, že
Obstarávateľ počas Koncesnej lehoty neprevedie správu majetku štátu ku Koncesnému majetku užívanom
Koncesionárom na akýkoľvek iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Koncesionára. Ak by napriek záväzku
Obstarávateľa k takémuto prevodu došlo z dôvodov okolností, ktoré Zmluvné strany pri uzavieraní tejto Zmluvy
nemohli predvídať, všetky práva a povinnosti Zmluvnej strany Obstarávateľa z tejto Koncesnej zmluvy prechádzajú
v plnom rozsahu na nadobúdateľa Koncesného majetku, a to až do uplynutia Koncesnej lehoty dohodnutej v tejto
Zmluve alebo iného ukončenia tejto Zmluvy.
4.
V prípade zániku Zmluvy z dôvodu odstúpenia alebo iného právneho dôvodu, ustanovenia o voľbe
aplikácie právnych predpisov, ako aj súvisiace s odovzdaním a prevzatím Koncesného majetku po skončení jej
platnosti, zostávajú platné a účinné bez ohľadu na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
5.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je jej Príloha č. 1 – Špecifikácia koncesného majetku. Ak nebude
príloha súčasťou tejto Zmluvy v čase jej podpisu, nemá to za následok neuzavretie alebo neplatnosť tejto Zmluvy;
Zmluvné strany v takomto prípade doplnia špecifikáciu Koncesného majetku podľa aktuálneho stavu Koncesného
majetku bez zbytočného odkladu po uzavretí tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú zároveň povinné spísať si zoznam
odovzdanej dokumentácie podľa tejto Zmluvy.
6.

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každý účastník obdrží po jednom (1) rovnopise.

7.
Táto Zmluva sa riadi a spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami
Obchodného zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a ostatnými platnými právnymi predpismi SR.
8.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
9.
Ak je však v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov podmienkou účinnosti tejto Zmluvy jej
zverejnenie, bez ohľadu na dojednanie Zmluvných strán o účinnosti tejto Zmluvy podľa predchádzajúceho bodu
tohto článku Zmluvy, nenadobudne táto Zmluva účinnosť skôr, ako jej zverejnením v zmysle príslušných ustanovení
zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
10.
Obstarávateľ výslovne vyhlasuje, že je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu, ďalej výslovne vyhlasuje, že nemá
vedomosť o takých skutočnostiach, ktoré by bránili Koncesionárovi predmet tejto Zmluvy nerušene užívať, ďalej
vyhlasuje, že jeho právo na uzavretie tejto Zmluvy nie je ničím obmedzené najmä nie však výlučne akýmkoľvek
iným právnym vzťahom, ktorý by zakladal oprávnenie kohokoľvek predmet tejto Zmluvy užívať a nakladať s ním
spôsobom odlišným, ako je uvedené v tejto Zmluve.
11.
Zmeny a doplnky tejto Zmluvy sú možné len po predchádzajúcom súhlase oboch Zmluvných strán a to
formou očíslovaného písomného dodatku.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Zmluvu
uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, Zmluva
je vyrobená v predpísanej forme, Zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.

Obstarávateľ
V Bratislave dňa .........

Koncesionár

KONCESNÁ ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI REKONŠTRUKCII A ROZŠÍRENÍ
PRACOVISKA
UNIVERZITNÉHO CENTRA
ELEKTRÓNOVÝCH AKCELERÁTOROV
UCEA SZU O KOMERČNÚ ČASŤ A ČASŤ VEDA A VÝSKUM

Prílohy
Príloha č.1: Súpis koncesného majetku ku dňu podpísania Zmluvy
Príloha č.2: Odhad investičných nákladov na rekonštrukciu a rozšírenie pracoviska (bez DPH)
Príloha č.3: Predpokladaná hodnota koncesie
Príloha č.4: Certifikáty EN ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a
vývoj
Príloha č. 5: Pracovisko s lineárnymi urýchľovačmi, Štúdia realizovateľnosti (pracovná verzia)
Príloha č. 6: Predpokladané prevádzkové náklady za mesiac

