
 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
spracovaná v zmysle § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a     

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Názov: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) 

Vnútroštátne identifikačné číslo:   36 070 513 

Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava 

Krajina:  Slovenská republika 

Kontaktná osoba:  

Mgr. Dušan Holaza  

Telefón:  

+421 910 828 326  

E-mail:  

holaza@sario.sk 

Internetová stránka: www.sario.sk 

 

2. Názov zákazky: Propagačné predmety 2022 

 

3. Druh zákazky: dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác. 

 

4. Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodania propagačných predmetov pre agentúru 
SARIO.  

 

Hlavný kód CPV: 

22462000-6 – Propagačný materiál  

Dodatočné kódy CPV:  

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  

79820000-8 - Služby súvisiace s tlačou 

    

5. Opis a rozsah zákazky: 

Dodanie propagačných predmetov, vrátane doplnenia potlače, podľa požiadaviek 
verejného obstarávateľa  a podľa špecifikácií uvedených v Prílohe č. 2 Špecifikácia 
predmetu zákazky. Dodanie nového, nepoškodeného a plne funkčného tovaru, v 
najlepšej dostupnej kvalite, spĺňajúce všetky požiadavky na množstvo, materiál, veľkosť, 
kvalitu, farebnosť, balenie tovaru a potlač logom spoločnosti podľa parametrov 
uvedených v technickej špecifikácií predmetu zákazky, vrátane dopravy a vynesenia na 
miesto plnenia – sídlo verejného obstarávateľa. Podklady na potlač loga budú 
pracovníkmi agentúry dodané v potrebnej kvalite a požadovanom termíne po vzájomnej 
dohode.    

 

mailto:holaza@sario.sk
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6. Predpokladaná hodnota zákazky:   viď. bod 14. Výzvy 
 

7. Typ zmluvného vzťahu: Rámcová kúpna zmluva 
 

8. Termín plnenia: 

04 / 2022 – 04/2023 (12 mesiacov) 

 

9. Hlavné podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného 
obstarávateľa. 

 

10. Rozdelenie predmetu zákazky: 
Neumožňuje sa. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou 
elektronickej ponuky.  
 

11. Variantné riešenie: 
Neumožňuje sa. 

 

12. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky : 

Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej 
ponuky so svojou prílohou podľa prílohy č. 1 Návrh na plnenie kritérií, prílohou č. 2 
Špecifikácia a Cenník (v samostatnej prílohe), prílohou č. 3 – Vzor Rámcovej kúpnej 
zmluvy 

  

13. Lehota a podmienky predloženia cenových ponúk : 

Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť v elektronickej podobe do 
31.03.2022 do 12:00 hod. miestneho času na emailovú adresu uvedenú v bode č.1 tejto 
Výzvy. V predmete správy žiadame uviesť: Verejná súťaž – Propagačné predmety 
2022. Uchádzači sú povinní dodržať termín na predkladanie ponuky, v prípade 
nedodržania tohto termínu ponuka nebude akceptovaná.  

 

14. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk, resp. určenie predpokladanej 
hodnoty zákazky na základe doručených cenových ponúk: 

Na základe doručených ponúk v rámci tohto prieskumu trhu bude vypočítaný ich 
aritmetický priemer: 

1. Menší < ako 6 000,- EUR bez DPH verejný obstarávateľ / obstarávateľ na 
základe tohto prieskumu trhu zaradí cenové ponuky do vyhodnotenia za účelom zadania 
zákazky ( prijatia ponuky ) na vyššie uvedený predmet zákazky a to za nasledovných 
podmienok: 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH 
Verejný obstarávateľ / obstarávateľ na základe doručených ponúk určí poradie 
uchádzačov; od najnižšej celkovej ceny v EUR s DPH (ponuka sa umiestni na prvom 
mieste) po najvyššiu celkovú cenu v EUR s DPH (najvyššie poradie určené podľa počtu 
doručených ponúk) 

Úspešným  uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého cenová ponuka v porovnaní s 
ostatnými cenovými ponukami bude najnižšou cenou v EUR s DPH a splní požadované 
podmienky účasti  a požiadavky na ponuku. 

V zmysle § 117, bod 5  zákona č. 343/2015 Z.z., verejný obstarávateľ/obstarávateľ 
nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 
1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). 



Splnenie vyššie uvedených podmienok si verejný obstarávateľ / obstarávateľ  overí sám 
z verejne dostupných zdrojov. V prípade, že preukázanie oprávnenosti dodávať tovar, 
poskytovať práce alebo službu uchádzač preukazuje iným dokladom ako je Výpis z OR 
SR alebo Výpis zo ŽR SR, je povinný kópiu takéto dokladu predložiť spolu so svojou 
cenovou ponukou. 

Verejný obstarávateľ / obstarávateľ úspešnému uchádzačovi zašle na podpis návrh 
Rámcovej kúpnej zmluvy a vyzve ho na jej podpísanie. 

 

2. Väčší alebo rovný ≥ ako 6 000,- EUR bez DPH verejný obstarávateľ / 
obstarávateľ na základe tohto prieskumu trhu nepristúpi k uzavretiu obchodného vzťahu 
zadaním zákazky, ale prieskum bude slúžiť len pre účely určenia predpokladanej 
hodnoty zákazky (PHZ). V takom prípade z predložených cenových ponúk oslovených 
uchádzačov nevyplýva pre nich žiadny záväzok z ustanovení zákona o verejnom 
obstarávaní. 

 

15. Podmienky účasti:  
Oprávnenie realizovať predmet zákazky v súlade s § 32 ods. 1, písm. e) ( napr. 
oskenovaná kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo 
informáciu o zápise v zozname podnikateľov), úspešný uchádzač predloží originál alebo 
overenú kópiu oprávnenia. 
 

16. Použitie elektronickej aukcie 

  Nepoužije sa.  

 

17.  Záväzný obsah ponuky: 
Ponuka uchádzača musí obsahovať: 
1. Doklad podľa bodu 15. tejto výzvy 
2. Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods.1, písm. f), že nemá „uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

3. Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č.1 tejto výzvy 
4. Vyplnená príloha č. 2 Špecifikácia a Cenník (Hárok 1 + Hárok 2) 
5. Predloženie vyobrazenia ponúknutých propagačných predmetov formou katalógu 

alebo fotiek s popisom  

 

18. Podmienky vyhodnotenia ponúk 

18.1  Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. 

18.2  Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Po 
vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku zaslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.  

18.3  Komunikácia s uchádzačmi bude realizovaná prostredníctvom elektronickej 
pošty. 

  

19. Ďalšie informácie  

Lehota viazanosti ponúk: 31.05.2022 

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

Dodacia lehota propagačných predmetov zahŕňa dodanie do miesta prevzatia. 

Cena uvádzaná v cenníku je konečná, zahŕňa všetky náklady dodávateľa (vrátane 
poistenia, nákladov prepravy, kuriéra atď...) 



Proti rozhodnutiu o výbere úspešného uchádzača, v tejto zákazke, nie je možné podať 
námietky. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať zákazku, o čom budú uchádzači 
písomne vyrozumení.  

 

 

 

V Bratislave dňa 23.03.2022 

 

Za verejného obstarávateľa: 

 

 

          

      Róbert Šimončič 

      generálny riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritérií 

 

Verejný obstarávateľ:  Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 

Názov predmetu zákazky: Propagačné predmety 2022 

 

Hospodársky subjekt (názov a sídlo): 

IČO:  

DIČ: 

IČ DPH:  

 

Cena za celý predmet zákazky 
vyjadrená v eurách bez DPH 

Výška DPH 
vyjadrená v eurách 

Cena za celý predmet zákazky 
vyjadrená v eurách vrátane 
DPH 

   

 Výpočty musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta 

 

 

Identifikačné údaje kontaktnej osoby na strane uchádzača: 

 

Meno a priezvisko : .......................................... 

telefónne číslo: .......................... 

e-mail: ........................... 

 

V ……………….…….., dňa ....................
        
………………………………....................... 

                     
vypísať meno, priezvisko oprávnenej osoby 

uchádzača  

 

Poznámka: 

- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej 
konať  za každého člena skupiny dodávateľov 

 

 

 

 



 

 

Príloha č.3 - vzor 

Rámcová kúpna zmluva  
 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a § 409  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 

znení neskorších právnych predpisov medzi zmluvnými stranami:  

  

  

Čl. I  
            ZMLUVNÉ STRANY  

    

 Kupujúci:            Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu  

   Adresa:       Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava    

   IČO:                      36070513       

  

   Bankové spojenie:              Štátna pokladnica     

   IBAN:   SK13 8180 0000 0070 0057 2879   

   Štatutárny zástupca:         Ing. Róbert Šimončič, generálny riaditeľ  

   

    Založená rozhodnutím Ministra hospodárstva SR č. 94/2001 

 

(ďalej len „Kupujúci“)  

  

  

a  

  

 Predávajúci:          

 Sídlo:           

 IČO:            

 DIČ:           

 IČ DPH:         

 Štatutárny orgán:        

 IBAN:   

       

(ďalej len „Predávajúci “)  

 

 

  

Čl. II  
Predmet zmluvy  

 

1. Predmetom rámcovej kúpnej zmluvy je dohoda zmluvných strán o dodaní propagačných 

predmetov (ďalej aj ako „predmet kúpy“ alebo „tovar“)  v súvislosti so zabezpečením 

propagácie Agentúry s označením podľa Dizajn manuálu Agentúry, najmä o cene, 

množstve, vrátane súvisiacich služieb. Dizajn propagačných predmetov je stanovený v 

rámci Design Manualu agentúry SARIO na linku: 

https://www.sario.sk/sites/default/files/data/sario-vizualna-identita-2018.pdf 

https://www.sario.sk/sites/default/files/data/sario-vizualna-identita-2018.pdf


 a Design Manualu značky Slovensko I Dobrý Nápad Slovensko na linku: 

https://www.mhsr.sk/uploads/files/nTKN3l9M.pdf 

 

 

2. Predmetom tejto rámcovej kúpnej zmluvy je dodávka vybraných druhov propagačných 

predmetov podľa  špecifického opisu  v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Predávajúci sa 

zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej kúpnej zmluve dodá 

kupujúcemu tovar druhovo špecifikovaný v jednotkových cenách v zmysle cenovej 

ponuky uvedenej v Prílohe č. 1. Kúpna cena je konečná a úplná, vrátane nákladov na 

clo, dodania návodu na údržbu tovaru v slovenskom jazyku, ak je to relevantné. 

 

3. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu 

cenu.  

  

Čl. III  

Čas, miesto dodania a spôsob plnenia  
 

1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Mlynské nivy 44/b, 821 09 Bratislava 

  

2. Plnenie tejto rámcovej zmluvy je možné:  

 

  2.1.      Dodávkou vybraných druhov predmetu kúpy podľa špecifického opisu uvedenom v 

Prílohe č. 1 tejto  rámcovej kúpnej zmluvy.   

  

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nezaväzuje Kupujúceho k odberu 

všetkých propagačných predmetov.  

  

3. Nákup položiek predmetu kúpy v zmysle bodu 2.1. tohto článku bude realizovaný na 

základe čiastkových kúpnych zmlúv, ktoré budú mať formu objednávky.  

 

4. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, objednávka musí obsahovať najmä:  

a) označenie zmluvných strán a číslo tejto zmluvy,   

b) presný druh a množstvo tovaru a kúpnu cenu určenú spôsobom, dohodnutým v tejto 

zmluve. Objednávka musí byť datovaná a podpísaná oprávnenou osobou 

Kupujúceho a zaslaná Predávajúcemu faxom, e-mailom alebo poštou.  

  

5. Odovzdaním predmetu plnenia sa rozumie osobné odovzdanie kompletného 

objednaného množstva predmetu kúpy Kupujúcemu. Prevzatie predmetu plnenia bude 

uskutočnené podpísaním dodacieho listu zo strany Kupujúceho.  

  

6. Lehota na dodanie predmetu kúpy začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom od 

doručenia objednávky pri dodávkach jednotlivých položiek predmetu kúpy (Príloha č. 1) 

a uplynie v 30 - ty pracovný deň od doručenia objednávky.  

 

7. V prípade, ak Predávajúci dodá Kupujúcemu predmetu kúpy, ktorých spôsob balenia a 

označenia nebude zodpovedať objednávke, Kupujúci má právo takúto dodávku 

neprevziať, resp. vrátiť späť predávajúcemu.  

  

https://www.mhsr.sk/uploads/files/nTKN3l9M.pdf


8. Zodpovednosť za škodu na dodanom tovare prechádza na kupujúceho po 

protokolárnom prevzatí tovaru Kupujúcim v mieste dodania.  

  

9. Prepravu tovaru do miesta dodania zabezpečí Predávajúci na svoje náklady a na svoje 

nebezpečenstvo.  

  

  

Čl. IV  
Práva a povinnosti zmluvných strán  

 

1. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť plnenie včas, v dohodnutej kvalite a v 

rozsahu uvedenom  

v konkrétnej objednávke.  

  

2. Predávajúci sa na základe požiadavky Kupujúceho zaväzuje:  

a) dodávať štandardizované položky predmetu kúpy v cene uvedenej v Prílohe č. 

1 tejto zmluvy.   

b) realizovať samotnú potlač predmetu kúpy v zmysle požadovanej špecifikácie a 

grafického návrhu potlače zo strany Kupujúceho (sieťotlač, ofsetová tlač, výšivka, 

razba, maľba, komplimentka, a pod.) v cene predmetu kúpy uvedeného v Prílohe č. 

1 tejto zmluvy  

  

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať nový, nepoškodený a plne funkčný tovar, v 

najlepšej dostupnej kvalite, spĺňajúci všetky požiadavky na množstvo, materiál, veľkosť, 

kvalitu, farebnosť, balenie tovaru, uvedených v technickej špecifikácií predmetu zákazky, 

vrátane dopravy a vynesenia na miesto plnenia – sídlo Kupujúceho. 

 

4. Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne akceptovať každú objednávku 

Kupujúceho vyhotovenú a doručenú v súlade s touto zmluvou. Neakceptovanie 

objednávky zo strany Predávajúceho sa považuje za podstatné porušenie zmluvných 

povinností.  

  

5. Predávajúci sa zaväzuje zachovať dôvernosť a  mlčanlivosť o všetkých 

informáciách, ktoré sa dozvie alebo mu budú Kupujúcim poskytnuté v súvislosti s plnením 

predmetu tejto zmluvy. Predávajúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Kupujúceho poskytovať takto získané alebo poskytnuté dôverné informácie 

alebo ich časti tretím osobám. Za porušenie tejto povinnosti má Kupujúci právo uplatniť 

voči Predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000,- EUR, za 

každé takéto porušenie povinností zvlášť. Tým nie je dotknutý nárok Kupujúceho na 

náhradu škody prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty.   

  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zo zmluvných strán bude mať vedomosť 

o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla mať priamo alebo nepriamo 

vplyv na plnenie predmetu zmluvy, je táto zmluvná strana povinná bez zbytočného 

odkladu o tejto skutočnosti alebo okolnosti písomne informovať druhú zmluvnú stranu. 

Za písomné informovanie sa považuje aj informovanie prostredníctvom e-mailu.  

 

 

   



Čl. V Cenové, platobné a fakturačné podmienky  

 

1. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká Predávajúcemu riadnym a včasným 

splnením jeho záväzku. Cena sa uhrádza na základe faktúry, vystavenej Predávajúcim 

po splnení jeho záväzku.  

Súčasťou faktúry bude:  

• kópia Kupujúcim podpísaného dodacieho listu.  

• kópia objednávky potvrdenej obidvoma zmluvnými stranami.  

  

2. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene za jednotlivé položky predmetu kúpy, 

ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.   

  

3. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy z objektívnych dôvodov (t.j. 

nevyrábanie uvedeného predmetu kúpy) dôjde k zmene v niektorých položkách predmetu 

kúpy uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že tieto položky 

budú nahradené novými položkami, ktorých cena bude stanovená na základe dohody 

oboch zmluvných strán, a to formou dodatku k tejto zmluve.   

  
4. V dohodnutých cenách sú zahrnuté všetky súvisiace náklady, vrátane 

kompletizácie objednávok, balenia a dopravy na miesto plnenia/dodania v zmysle 

požiadaviek Kupujúceho.   

  

5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry druhej zmluvnej 

strane. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň  odpísania dlžnej sumy z 

účtu dlžníka v prospech účtu veriteľa. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne 

podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, ako deň 

splnenia peňažného záväzku bude zmluvným partnerom za rovnako dohodnutých 

cenových a platobných podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň.  

  

6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych 

predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve,  

Kupujúci je oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry 

prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie celá znovu odo dňa doručenia opravenej 

(novej faktúry).   

  

7. Podkladom pre úhradu ceny je táto zmluva (vrátane prípadných dodatkov), 

odsúhlasená  

a potvrdená objednávka a faktúra s požadovanými prílohami.   

  

  

Čl. VI Zmluvné sankcie a náhrada škody  

 

1. V prípade omeškania Predávajúceho s  dodaním predmetu kúpy v rozsahu, kvalite a 

termíne  uvedenom v čl. III tejto zmluvy alebo dohodnutom v príslušnej čiastkovej kúpnej 

zmluve/objednávke, je Kupujúci oprávnený uplatniť si nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 0,5 % z celkovej kúpnej ceny plnenia vrátane DPH, resp. celkovej ceny 

príslušnej objednávky, s plnením ktorej je Predávajúci v omeškaní, a to za každý, aj 

začatý deň omeškania.  

  



2. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má predávajúci právo fakturovať  

kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.  

  

3. Uplatnením nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu 

škody, prevyšujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

  

  

Čl. VII Zodpovednosť za vady  

 

1. Záručná doba na dodané predmetu kúpy je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru 

kupujúcim. Predávajúci zodpovedá za dodané predmetu kúpy aj v rozsahu záruky za 

akosť.  

  

2. Kupujúci je počas záručnej doby povinný bez zbytočného odkladu po zistení vady 

dodaného predmetu kúpy oznámiť túto skutočnosť e-mailom alebo telefonicky 

Predávajúcemu. Predávajúci je povinný počas záručnej doby tieto vady bezplatne 

odstrániť.   

 

  

3. Všetky náklady súvisiace s opravou vady počas záručnej doby (doprava, práca, materiál 

a pod.)  

znáša Predávajúci a pre kupujúceho budú bezplatné.  

  

  

Čl. VIII Trvanie a ukončenie zmluvy  

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 12 mesiacov odo dňa 

jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu vo výške ........................ EUR bez 

DPH.  

  

2. Platnosť tejto zmluvy môže byť ukončená aj pred uplynutím doby platnosti 

uvedenej v bode 1 niektorým z nasledovných spôsobov:  

a) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo  

b) zánikom niektorej zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, alebo  

c) odstúpením od zmluvy.    

  

3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade 

porušenia jej ustanovení, a to v prípade, ak k náprave porušenia nedôjde ani v dodatočnej 

primeranej lehote poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstránenie tohto porušenia. 

Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o 

odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenia 

poskytnuté stranami navzájom do okamihu zániku zmluvy si každá zo strán ponecháva.  

 

   

Čl. IX Riešenie sporov  

  

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade sporov o obsah a plnenie tejto zmluvy 

vynaložia všetko úsilie, ktoré je možné od nich spravodlivo požadovať, k tomu, aby tieto 



spory boli vyriešené cestou zmieru, najmä, aby boli odstránené okolnosti vedúce k vzniku 

práva od zmluvy odstúpiť alebo okolností spôsobujúcich jej neplatnosť.  

  

2. Ak sa nedohodnú zmluvné strany na spôsobe riešenia vzájomného sporu, má 

každá zo  

zmluvných strán právo predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu.   

  

  

 

Čl. X Osobitné a záverečné ustanovenia  

  

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch 

zmluvných strán. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú plniť dohodnuté podmienky. Táto 

zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.  

  

2. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené a ich právne dôsledky, vrátane otázok 

platnosti zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.  

  

3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán 

formou  písomného dodatku.  

  

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá 

Kupujúci a jeden Predávajúci.  

  

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.1- špecifikácia predmetu 

zákazky a cenová ponuka.   

  

 

 

  

  

  

  

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

  

  

  

  

  

  

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

     Kupujúci                    Predávajúci  

  

  

  


