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3.1.4.3 Obchodné podmienky, osobitné podmienky plnenia zmluvy 

1. Súčasťou súťažných podkladov podľa § 42 ods. 11 ZVO je aj návrh zmluvy, ktorá bude uzavretá s 

úspešným uchádzačom. Odporúčame definovať už v čase vyhlásenia VO v rámci súťažných podkladov 

návrh zmluvy, ktorý bude obsahovať všetky náležitosti podstatné pre vypracovanie ponuky a pre 

neskoršie riadne plnenie zmluvy a dodanie predmetu zákazky. Návrh zmluvy nesmie obsahovať 

neprimerané obchodné podmienky, ktoré spôsobujú nerovnováhu práv a povinností zmluvných 

strán a môžu odradiť potenciálnych záujemcov alebo uchádzačov od účasti v súťaži (napr. dojednanie 

zmluvnej pokuty, ktorej výška je zjavne neprimeraná s ohľadom na hodnotu a význam porušenej 

zmluvnej povinnosti, výkonová alebo realizačná zábezpeka).  

2. Ak prijímateľ určí v súťažných podkladoch osobitné podmienky plnenia zmluvy v zmysle § 42 ods. 12 

ZVO (napr. požiadavky týkajúce sa sociálnych alebo environmentálnych hľadísk), je potrebné, aby boli 

primerané predmetu zákazky a nepredstavovali neopodstatnenú prekážku hospodárskej súťaže a 

aby boli aj následne plnené. SO môže vykonať kontrolu, či ich plnenie je v súlade s podmienkami 

určenými v súťažných podkladoch.  

3. Zmluvy s dodávateľmi uzatvorené v rámci zákaziek realizovaných cez elektronické trhovisko sú 

štandardné a prijímateľ nie je oprávnený tieto zmluvné podmienky meniť a ani dopĺňať. 

Odporúčame, aby sa so štandardným návrhom zmluvy prijímateľ vopred dôkladne oboznámil.   

4. Pri uzatváraní všetkých typov zmlúv vrátane rámcových dohôd na nákup 

informačnokomunikačných technológií, ako aj iných diel, na ktoré sa vzťahuje ochrana duševného 

vlastníctva, s výnimkou tzv. balíkového softvéru, je prijímateľ povinný štandardne zahrnúť do zmlúv 

vrátane rámcových dohôd súvisiace ustanovenia uvedené v článku 6 všeobecných zmluvných 

podmienok – prílohy č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP (Vlastníctvo a použitie výstupov).  

5. Zmluva, rámcová dohoda a koncesná zmluva musia mať písomnú formu okrem zmlúv, ktoré sú 

výsledkom zadávania ZsNH do 15 000 EUR.   

Upozornenie: Vzhľadom na to, že na poskytnutie NFP nie je právny nárok, odporúčame v návrhu 

zmluvných/obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov, uviesť, že si 

objednávateľ, t.j. prijímateľ NFP v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom vyhradzuje právo 

odstúpiť od zmluvy s dodávateľom, ak ešte nedošlo k plneniu na základe tejto zmluvy, a výsledky 

kontroly VO zo strany SO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania 

alebo iných postupov.   

Ak má prijímateľ záujem o dodanie/poskytnutie plnenia od dodávateľa po schválení zákazky v rámci 

kontroly VO zo strany SO, odporúčame v zmluvách s úspešnými uchádzačmi pri všetkých typoch VO 

zakotviť odkladaciu podmienku nadobudnutia účinnosti zmluvy, ktorou bude schválenie zákazky v 

rámci kontroly VO zo strany SO (t.j. doručenie správy z kontroly VO s týmto záverom prijímateľovi), 

resp. v zmluvách s úspešnými uchádzačmi výslovne zakotviť právo odstúpiť od zmluvy, ak ešte 

nedošlo k plneniu na základe tejto zmluvy, bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie 

správy z kontroly VO, ktorou SO neschváli predmetné VO.  

Upozorňujeme, že plniť podľa zmluvy je možné až po nadobudnutí účinnosti zmluvy. Plnenie 

poskytnuté podľa zmluvy, ktorá ešte nenadobudla účinnosť, je plnením bez právneho dôvodu a je 



bezdôvodným obohatením, pričom výdavky vynaložené na plnenie bez právneho dôvodu nie sú 

oprávnenými výdavkami.  

Ak má prijímateľ záujem o dodanie/poskytnutie plnenia od dodávateľa pred schválením zákazky v 

rámci kontroly VO zo strany SO, odporúčame v zmluvách s úspešnými uchádzačmi pri všetkých typoch 

VO zakotviť rozväzovaciu podmienku, ktorou je neschválenie zákazky v rámci kontroly VO zo strany 

SO (t.j. doručenie správy z kontroly VO s týmto záverom prijímateľovi). Rozväzovaciu podmienku 

odporúčame zakotviť tak, že v prípade, ak nastane, zmluva stráca účinnosť. Zároveň odporúčame 

prijímateľovi zmluvne dohodnúť s dodávateľom podmienky vysporiadania už poskytnutých plnení 

pre prípad, ak nastane rozväzovacia podmienka.  

Upozornenie: Povinnou náležitosťou zmluvy je premietnutie víťazného návrhu na plnenie 

požadovaných kritérií (napr. cena, lehota výstavby, dĺžka pozáručného servisu, percentuálny podiel 

použitia recyklovaných materiálov).  Zároveň je prijímateľ povinný zabezpečiť, aby úspešný uchádzač 

– dodávateľ uviedol v zmluve s prijímateľom údaje o všetkých známych subdodávateľoch a o 

osobách oprávnených za nich konať a aby bola v tejto zmluve aj uvedená povinnosť dodávateľa 

oznamovať prijímateľovi zmeny údajov o subdodávateľoch a určené pravidlá na zmenu 

subdodávateľov. Do zmlúv je vhodné premietnuť aj niektoré požiadavky, ktoré vyplývajú z 

podmienok účasti (napr. plnenie prostredníctvom expertov s určitou úrovňou vzdelania alebo 

odbornou praxou, dodržanie noriem environmentálneho manažérstva, dodržanie podielu 

subdodávok) tak, aby bolo zabezpečené, že plnenie zákazky bude reálne zodpovedať súťažným 

podmienkam.  

Upozornenie: Prijímateľ je povinný vo všetkých návrhoch zmlúv s dodávateľmi uviesť zmluvné 

ustanovenie týkajúce sa povinnosti dodávateľa strpieť výkon kontroly alebo auditu. Presné znenie 

tejto zmluvnej podmienky je uvedené vo všeobecných zmluvných podmienkach – prílohe č. 1 zmluvy 

o poskytnutí NFP.   

Článok 12 KONTROLA/AUDIT 

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu 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. 

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä Zákona o 

príspevku z EŠIF, Zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. 



TIP: Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré sú súčasťou obchodných podmienok elektronického 

trhoviska obsahujú aj osobitné zmluvné podmienky týkajúce sa zákaziek spolufinancovaných z fondov 

EÚ. 

EKS: 

Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ  

15.1 Pre Zmluvy týkajúce sa Zákaziek financovaných z fondov EÚ platia nasledovné osobitné 

ustanovenia, ktoré majú v prípade rozporu prednosť pred odlišnými ustanoveniami týchto VZP:  

15.1.1 Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou Tovaru, vykonaním 

Diela a poskytovaním Služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného 

finančného príspevku za účelom financovania predmetných Tovarov, Diela a Služieb, a to zo strany 

oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä 

zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 

č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných 

podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. 

Porušenie tejto povinnosti Dodávateľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje 

Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.  

 15.1.2 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom 

ktorej sa uzatvára Zmluva jedným z Kontraktačných postupov Trhoviska, bude predmetom kontroly 

verejného obstarávania realizovaného cez elektronické trhovisko zo strany príslušného oprávneného 

orgánu. Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo oprávnené orgány odhalia akúkoľvek 

nezrovnalosť, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Postup podľa tohto 

bodu VZP sa neuplatňuje pri Zákazke, ktorej výdavky sú vykazované systémom zjednodušeného 

vykazovania výdavkov.  

15.1.3 Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany vzájomne 

konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry Dodávateľa podľa tohto bodu VZP nie je v hrubom 

nepomere k právam a povinnostiam Dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného Zmluvou. 

Ustanovenie bodu 11.5 VZP sa nepoužije.  

 15.1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre kontrolu príslušnej Žiadosti o čerpanie 

nenávratného finančného príspevku, vrátane faktúry Dodávateľa vystavenej Objednávateľom za 

účelom financovania Ceny podľa faktúry a ich príloh, ako aj po dobu certifikácie platby zo strany 

príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, bude v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou 

takejto faktúry mať Dodávateľ nárok na úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,001% dlžnej sumy 

denne.  

 15.1.5 Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej 

povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Ustanovenie bodu 11.6 VZP sa nepoužije.   

 15.1.6 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie 

príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu, orgánov kontroly a auditu podľa bodu 

15.1.1 týchto VZP, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania 



prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany Objednávateľa 

Dodávateľovi.   

 15.1.7 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom 

nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na 

právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

Čl. XVI Osobitné ustanovenia o Rámcovej dohode  

 16.1. Ak je výsledkom Kontraktačného postupu Trhoviska Zmluva, ktorá má povahu Rámcovej dohody, 

platia pre takúto Rámcovú dohodu VZP s nasledovnými odchýlkami:  

16.1.1. Predmetom Rámcovej dohody je záväzok Dodávateľa dodať, poskytnúť alebo vykonať 

Objednávateľovi počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody Plnenie len na základe doručenia 

písomnej Čiastkovej výzvy Objednávateľa na dodanie rámcovo zazmluvneného Tovaru, poskytnutie 

rámcovo zazmluvnenej Služby alebo vykonanie rámcovo zazmluvneného Diela, vystavenej v súlade s 

podmienkami a v medziach Rámcovej dohody a jej Zmluvnej špecifikácii, a to v rozsahu podľa takejto 

Čiastkovej výzvy a za ostatných podmienok uvedených v Rámcovej dohode, a tomu zodpovedajúci 

záväzok Objednávateľa dodané, poskytnuté či vykonané Plnenie v zmysle Čiastkovej výzvy prevziať a 

zaplatiť zaň Dodávateľovi časť Ceny, zodpovedajúcu splnenému rozsahu Rámcovej dohody. Pre 

vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný doručiť počas platnosti a 

účinnosti Rámcovej dohody Dodávateľovi akúkoľvek Čiastkovú výzvu.  

  

16.1.2. Na dodanie, poskytnutie alebo vykonanie Plnení v zmysle jednotlivej Čiastkovej výzvy 

Objednávateľa v súlade s bodom 16.1.1 sa primerane budú vzťahovať ustanovenia týchto VZP 

upravujúce práva a povinnosti Objednávateľa a Dodávateľa v súvislosti s dodaním, poskytnutím alebo 

vykonaním takých Plnení obdobne, ako keby išlo o dodanie, poskytnutie alebo vykonanie takých Plnení 

na základe samostatnej zmluvy spravujúcej sa VZP, ktorá nemá charakter Rámcovej dohody (ďalej len 

„Čiastková zmluva“).  

16.1.3. Má sa za to, že právny dôvod pre odstúpenie jednej zmluvnej strany od Rámcovej dohody ako 

celku je zároveň aj právnym dôvodom pre odstúpenie tejto zmluvnej strany od každej doposiaľ 

nesplnenej Čiastkovej zmluvy. Právny dôvod pre odstúpenie jednej zmluvnej strany od každej doposiaľ 

nesplnenej Čiastkovej zmluvy zároveň predstavuje právny dôvod tejto zmluvnej strany pre odstúpenie 

od Rámcovej dohody v doposiaľ nesplnenej časti.  

16.1.4. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú v trvaní najviac 12 kalendárnych mesiacov od 

Momentu uzavretia. Rámcová dohoda na Nadlimitnom trhovisku sa uzatvára na dobu určitú v trvaní 

najviac 48 kalendárnych mesiacov od Momentu uzavretia.  

 16.1.5. Zadávanie Čiastkových výziev Objednávateľa na základe a počas platnosti Rámcovej dohody sa 

bude realizovať písomnou formou s periodicitou a minimálnymi objemami vyplývajúcimi z príslušnej 

Zmluvnej špecifikácie Rámcovej dohody.  

 16.1.6. Lehota pre dodanie, poskytnutie alebo vykonanie Plnenia na základe Čiastkovej výzvy plynie 

odo dňa doručenia predmetnej Čiastkovej výzvy Dodávateľovi, pričom nebude kratšia ako lehota na 

tento účel uvedená v Zmluvnej špecifikácii Rámcovej dohody, inak kratšia ako lehota primeraná povahe 

Plnení, ktoré sú predmetom Čiastkovej výzvy.  



 16.1.7. V prípade, že na základe Čiastkových výziev v súlade s bodom 16.1.1 dôjde k vyčerpaniu 

zazmluvneného rámca podľa Rámcovej dohody, Objednávateľ nebude na základe takejto Rámcovej 

dohody už oprávnený zaslať Dodávateľovi žiadnu ďalšiu Čiastkovú výzvu.  

16.1.8. V prípade, ak predmetom Rámcovej dohody je opakované plnenie spočívajúce v dodaní Tovaru 

na základ Čiastkových výziev, je Objednávateľ oprávnený vo vzťahu k určeniu ceny Tovaru pre každú 

Čiastkovú výzvu počas trvania Rámcovej dohody požadovať od Dodávateľa prehodnocovanie ceny 

Tovaru s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, pričom ak sú ceny na 

trhu nižšie, než cena určená v zmysle Rámcovej dohody, zmluvné strany sú oprávnené určiť cenu 

pripadajúcu na príslušnú Čiastkovú zmluvu najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami 

zistenými na trhu.   

16.1.9. Spôsob, akým zmluvné strany budú zisťovať ceny na účely bodu 16.1.8, je na dohode zmluvných 

strán, pričom na účely porovnania cien:  

 a) je obdobím, za ktoré sa ceny porovnávajú, obdobie šiestich mesiacov bezprostredne 

predchádzajúcich určeniu ceny za opakované plnenie a  

b) zmluvné strany musia vziať do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné 

tovary, ak v čase ich zisťovania existujú.  

16.1.10. Pokiaľ Dodávateľ vo vzťahu ku konkrétnej Objednávateľom doručenej Čiastkovej výzve 

nepristúpi na úpravu ceny Tovaru podľa takej Čiastkovej výzvy na cenu určenú na základe bodu 16.1.9, 

je Objednávateľ, ktorý je verejným obstarávateľom, oprávnený písomne vypovedať Rámcovú dohodu 

v lehote troch mesiacov od doručenia výpovede. 

 

3.1.14 Uzavretie zmluvy  

1. Prijímateľ postupuje pri uzavretí zmluvy v súlade s § 56 ZVO. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore 

so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.  

2. Ak VO podlieha ex-ante kontrole VO, prijímateľ je povinný predložiť dokumentáciu z VO na kontrolu 

ešte pred uzavretím zmluvy a počkať s uzavretím zmluvy na závery kontroly VO.   

3. Podľa § 11 ods. 1 ZVO prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, alebo rámcovú dohodu s uchádzačom 

alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 

zapísaní v tomto registri, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v tomto registri. Ak úspešný uchádzač, ktorý má 

povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, nie je zapísaný v tomto registri, prijímateľ 

je povinný ho (pred vyzvaním na uzavretie zmluvy podľa § 56 ods. 8 ZVO) upovedomiť, že ak sa v 

primeranom čase (vzhľadom na lehotu zápisu do registra) nezapíše do registra, bude to považovať 

za odmietnutie uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 9 ZVO. V prípade márneho uplynutia určeného času 

môže prijímateľ uplatniť postup podľa § 56 ods. 9 ZVO. 

Najčastejšie nedostatky pri uzavretí zmluvy: - zmena obchodných podmienok pred uzavretím zmluvy 

(napr. lehota dodania tovaru alebo služby alebo termín realizácie diela), - uzavretie zmluvy o dielo len 

s jedným z členov skupiny dodávateľov, pričom úspešným uchádzačom bola celá skupina, - podpísanie 

zmluvy neoprávnenou osobou, - uzavretie zmluvy skôr, ako to umožňuje § 56 ZVO. 

Upozornenie: Od 01.02.2017 zanikol register konečných užívateľov výhod vedený na ÚVO a vznikol 

nový register partnerov verejného sektora vedený Ministerstvom spravodlivosti SR25. V súlade so 



zákonom o registri partnerov verejného sektora fyzická alebo právnická osoba, ktorá získa zákazku, 

ktorej hodnota je vyššia ako zákonný limit26 (100 000 EUR jednorazovo, alebo 250 000 EUR v úhrne) v 

kalendárnom roku - je partnerom verejného sektora a je povinná sa v tomto registri registrovať.27   

Uchádzači/dodávatelia, zapísaní v registri konečných užívateľov výhod vedenom ÚVO, sa na prechodné 

obdobie do 31.07.2017 považovali za zapísaných do registra partnerov verejného sektora. Do tohto 

termínu však boli povinní zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa zákona o 

registri partnerov verejného sektora a podanie návrhu na zápis do tohto registra parterov. 

Uchádzači/dodávatelia, nezapísaní v registri konečných užívateľov výhod vedenom ÚVO, musia byť 

zapísaní do registra partnerov verejného sektora najneskôr v deň uzatvorenia zmluvy s úspešným 

uchádzačom. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov v súlade s § 11 ods. 1 ZVO.  V 

prípade zmluvy uzavretej pred 01.02.2017 (pred účinnosťou zákona o registri partnerov verejného 

sektora), ktorá spĺňala podmienky zápisu do registra, bol úspešný uchádzač povinný do 31.07.2017 

zabezpečiť svoj zápis do tohto registra. Ak si uchádzač povinnosť dodatočného zápisu do registra 

nesplnil, je obstarávateľ oprávnený od zmluvu odstúpiť.  Uvedené pravidlá sa vzťahujú aj na začaté VO, 

pri ktorých do 31.01.2017 nebola uzavretá zmluva alebo rámcová dohoda.   

Upozornenie: ZVO nestanovuje povinnosť uzavretia zmluvy v lehote viazanosti ponúk, no jej význam 

spočíva v jasnom stanovení obdobia, počas ktorého sú uchádzači svojou ponukou viazaní, v súlade s 

princípom transparentnosti sú vopred o nej informovaní, aby si mohli plánovať využitie svojich kapacít 

a zdrojov. Po uplynutí lehoty viazanosti ponúk je stále možné uzavrieť zmluvu s úspešným 

uchádzačom v prípade jeho súhlasu napriek tomu, že už nie je svojou ponukou viazaný.   

3.1.16 Odstúpenie od zmluvy  

1. Podľa § 19 ZVO je možné v rámci určitých okolností odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy.   

2. S ohľadom na § 19 ods. 2 ZVO je možné odstúpiť od časti zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 

zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej zmluvy alebo koncesnej zmluvy, 

a ktorá si vyžadovala nové VO (nemohla byť riešená dodatkom k zmluve). Okolnosti odstúpenia od časti 

zmluvy v takomto prípade môžu byť predmetom kontroly zo strany SO. 

3.1.17 Povinnosti zverejňovania zmlúv / dodatkov podľa § 5a zákona o slobodnom prístupe k 

informáciám  

1. Každá zmluva (ako aj každý dodatok k zmluve) uzavretá povinnou osobou, ktorá podlieha povinnosti 

zverejnenia podľa § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám, musí byť zverejnená v Centrálnom 

registri zmlúv, alebo na webovom sídle prijímateľa (podľa kategórie povinnej osoby).  

2. V prípade nezverejnenia uzavretej zmluvy, resp. dodatku k zmluve v lehote do 3 mesiacov od podpisu 

platí, že k uzavretiu zmluvy, resp. dodatku vôbec nedošlo28. V súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

3. Plnenie na základe zmluvy ešte pred dátumom jej účinnosti, resp. pred nadobudnutím jej účinnosti 

nie je povolené. 

4. Ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré vyžadujú úpravu zmluvných alebo obchodných podmienok pred 

uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom, takouto úpravou nemôže dôjsť k zmene alebo úprave, 

ktorá by mohla mať vplyv na výber úspešného uchádzača, nesmú sa ňou podstatným spôsobom meniť 

pôvodné podmienky zadávania zákazky, ani ponuka úspešného uchádzača (napr. rozšírenie alebo 



zúženie predmetu zákazky, uzavretie zmluvy len na určité časti predmetu zákazky, úprava podmienok 

zadávania zákazky uvedených v oznámení o vyhlásení VO alebo v súťažných podkladoch). 

 


