Výzva na predloženie ponuky
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

1.

2.

Identifikácia osoby podľa § 8 zákona:
Názov organizácie:
IČO:
DIČ:
Sídlo organizácie:
Internetová adresa:

Ako-investovať s. r. o.
48086681
2120040912
Jaseňová 3216/11 010 07 Žilina
http://www.ako-investovat.sk/

Kontaktné miesto:
Kontaktné osoby:
Meno a priezvisko:
Telefón:
e-mail:

CVO, s.r.o. , Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica
Mgr. Roman Mikušinec
0908 93 46 80
roman.mikusinec@cvo.sk

Postup:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

3.

Druh zákazky:
Služby.

4.

Predpokladaná hodnota zákazky:
46 288,00 EUR bez DPH.

5.

Názov zákazky:
Inovácia portálu ako-investovať.sk - Programovanie

6.

Opis zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia služieb s predmetom „Inovácia portálu ako-investovať.sk Programovanie“. Podrobný popis jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedený v prílohe č.
1 tejto výzvy.
CPV slovník:
Hlavný predmet
Hlavný slovník:

7.

72243000-0 Programovanie

Miesto dodania diela:
Ako-investovať s. r. o., Lučenec.

8.

Rozsah predmetu zákazky:
Podľa Opisu uvedeného v bode 6 a príloh k tejto výzve.

9.

Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE.

10. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa.

11. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Osoba podľa § 8 zákona uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu o poskytnutí služby. Návrh
zmluvy o poskytnutí služby je súčasťou tejto výzvy. Návrh zmluvy sa nesmie odlišovať od
informácií a podmienok uvedených v tejto výzve a zároveň sa nesmie odlišovať od predloženej
súťažnej ponuky.
Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného
obstarávania poskytovateľom NFP. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku si osoba podľa § 8 vyhradzuje právu využiť
inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

12. Trvanie zmluvy:
do max. 18 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu: Ako-investovať s. r. o. a NFP, z Operačného
programu Výskum a inovácie, kód výzvy
OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03, kód ITMS:
NFP313030L806.
Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov.
Splatnosť faktúr bude min. 60 dní.

14. Označenie, či realizovanie služby je podmienené osobitným povolením (napr.
licenciou, autorizáciou a pod.):
NIE.

15. Osobitné povolenie, licencia, autorizácia a pod.:
-

16. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných
za plnenie zmluvy:
-

17. Obhliadka miesta realizácie miesta poskytnutia služby:
Nie je potrebná.

18. Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk:
do 15. 02. 2019 do 09:00 hod.
Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuky je potrebné predložiť písomne (poštou, doručovateľskou službou alebo osobne)
na adresu kontaktného miesta uvedenú v tejto výzve s uvedením hesla „Programovanie“.

19. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom:
Osobné postavenie:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1,
písm. e) a podľa § 32, ods. 1, písm. f) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktoré preukáže spôsobom
podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí
skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa § 32, ods. 2, písm. e) ak verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Ekonomické a finančné postavenie:
Nepožaduje sa.
Technická alebo odborná spôsobilosť:
Nepožaduje sa.

20. Lehota viazanosti ponúk:
do 31. augusta 2019

21. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
Kompletné a ocenené ponuky je potrebné doručiť v písomnej podobe (poštou, doručovateľskou
službou alebo osobne) na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode 1 tejto výzvy.

22. Kritériá na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie:
Kritérium: najnižšia cena spolu s DPH

23. Mena a ceny uvádzané v ponuke
Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej
hodnoty (ďalej len „DPH“), cenu uvedie v zložení:
cena za predmet zákazky v Eur (bez DPH)
výška DPH v Eur
celková cena v Eur (s DPH)
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH,
upozorní/uvedie v ponuke.

24. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuky – kritériá a ich relatívna váha:
-

-

25. Obsah ponuky:
Súťažné ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať:
1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania,
zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a priezviska, kontaktné údaje
uchádzača na komunikáciu s osobou podľa § 8 – meno kontaktnej osoby, tel. číslo, e-mailová
adresa.
2. Dokladovanie podmienok účasti podľa bodu 19 tejto výzvy.
3. Návrh na plnenie kritérií hodnotenia (príloha č. 2)
4. Technický popis a skladbu ceny (príloha č. 1)
5. Návrh zmluvy (príloha č. 3)

26. Vysvetlenie
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže
požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou
poštou na adrese: roman.mikusinec@cvo.sk.
Osoba podľa § 8, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve
na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom,
najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

27. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Od úspešného uchádzača bude osoba podľa § 8 vyžadovať, aby úspešný uchádzač v zmluve
najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v prípade
fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia,
v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia a preložil čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača, že
subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť.
Osoba podľa § 8 si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Osoba podľa § 8 si vyhradzuje právo
neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú
výhodné pre osobu podľa § 8 alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami osoby podľa § 8.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči osobe podľa § 8.
Osoba podľa § 8 v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým
uchádzačom výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku
prijíma, ostatným uchádzačom oznámi, že sú neúspešní.
Prílohy:
1. Technický popis a skladba ceny
2. Návrh na plnenie kritérií hodnotenia
3. Návrh zmluvy
V B. Bystrici, 23. januára 2019
Meno a podpis zodpovednej osoby:
Mgr. Roman Mikušinec
osoba poverená VO

Názov predmetu zákazky: Inovácia portálu ako-investovať.sk - Programovanie
Technická špecifikácia:
Názov zariadenia resp. logického celku:
Inovácia portálu ako-investovať.sk - Programovanie

Celok

Inovácia portálu
akoinvestovať.sk Programovanie

Časť

Programov
anie

Požadovaná hodnota
(NEPREPISOVAŤ, údaje
zadané objednávateľom)

Parameter

MJ

Hlavný RS bude postavený
na frameworku Yii2 alebo
ekvivalentnom

-

áno

Hlavný RS musí
podporovať

-

Model-View-Controller
dizajn, Database Access
Objects (DAO), Query
Builder, podpora validácie
vstupov z formulárov,
I18N, data caching, page
caching, fragment caching
and dynamic content,
zabudovaná odolnosť proti
SQL injection, XSS, CSRF,
cookie tampering, Web
services, role-based
access control (RBAC)

Ponúkaný systém môže
obsahovať ďalšie
doplnkové systémy (napr
phpBB) plne integrované s
hlavným RS po vizuálnej aj
funkčnej stránke (napr.
spoločné alebo
synchronizované user
tables a sessions, možnosť
používať dáta phpBB v
článkovej časti a viceversa články vo fóre)

-

áno

Celý portál bude
responzívny, prispôsobený
mobilným zariadeniam

-

áno

Grafické prevedenie
postavené na CSS
frameworku Bootstrap 3
alebo 4, resp.
ekvivalentnom

-

áno

Verzia PHP

-

Min. 7.2+

Databáza MySQL 5.7+,
alebo MariaBD 10.1+,
resp. ich ekvivalenty

-

áno

WYSIWYG editor článkov a
statických stránok

-

áno

Prehľadné administračné
rozhranie

-

áno

SEO friendly URLs

-

áno

Hodnota parametra
predkladateľa ponuky
(uviesť ponúkanú
hodnotu, resp. napísať
stručný ekvivalent
Požadovanej hodnoty)

Indexovateľnosť
vyhľadávacími crawlermi
Google, Bing (výhodou)

-

áno

Synchronizačná
databázová procedúra na
skopírovanie všetkých
používateľov, článkov,
diskusií a ďalších objektov
zo starých systémov do
nového systému - spolu
cca 100 000 objektov v
rôznej štruktúre – treba
zachovať vzájomné vzťahy
objektov. Táto procedúra
musí vedieť vyhodnotiť
rozdiely a pri opakovanom
spustení skopíruje len
chýbajúce objekty.

-

áno

Špecifikácia ceny:
Inovácia portálu ako-investovať.sk - Programovanie
Názov produktu

Počet

Inovácia portálu ako-investovať.sk - Programovanie

1 celok

Cena bez
DPH za MJ

Cena bez
DPH spolu

DPH

Cena spolu s
DPH

Spolu:

Názov predkladateľa cenovej ponuky/záujemca:

IČO/Sídlo:

Kontaktná osoba:

Email a telefonický kontakt:

Svojim podpisom potvrdzujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom
mieste a čase

Podpis a pečiatka predkladateľa cenovej ponuky/záujemcu:

Dátum:

Príloha 2 – Návrh na plnenie kritérií hodnotenia
Predmetom zákazky je realizácia služieb v rámci projektu „Inovácia portálu ako-investovať.sk Programovanie“.

Názov alebo obchodné meno uchádzača: ..................................................................................
Adresa alebo sídlo uchádzača:

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

IČO:

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

Kontaktná osoba:

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

Email a telefonický kontakt:

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

Inovácia portálu ako-investovať.sk - Programovanie
Kritéria
Inovácia portálu ako-investovať.sk - Programovanie

ponúknutá hodnota
.................... EUR

Pozn. u platcu DPH je rozhodujúca cena s DPH, u neplatcu je rozhodujúca konečná cena.

Vypracoval: ..........................................

V ...................................... dňa ............................
...................................
Podpis a pečiatka uchádzača

Zmluva o poskytnutí služieb č. .............
uzatvorená v zmysle § 269 Zákona č. 513/1991 Zb. „Obchodný zákonník“ v znení neskorších
zmien a doplnkov

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1.

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

1.2.

Poskytovateľ:
Sídlo :
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný v registri:

Ako-investovať s. r. o.
Jaseňová 3216/11 010 07 Žilina
Mgr. Ing. Peter Cmorej, konateľ
48086681
2120040912

Čl. 2.
PODMIENKY VZNIKU ZMLUVNÉHO ZÁVÄZKU
2.1 Objednávateľ a poskytovateľ uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania
zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní s názvom predmetu „Inovácia portálu ako-investovať.sk - Programovanie“
v rámci projektu „Inovácia portálu ako-investovať.sk“, zadávanej na základe výzvy na
predkladanie ponúk, ktorá bola vyhlásená dňa ................ .
Čl. 3.
PREDMET ZMLUVY
3.1 Predmetom tejto zmluvy je
•

záväzok poskytovateľa dodať objednávateľovi predmet zmluvy podrobne
špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej aj „služba") a previesť na objednávateľa
vlastnícke právo k predmetu zmluvy,

•

záväzok objednávateľa službu prevziať do vlastníctva a zaplatiť poskytovateľovi
dojednanú cenu, a to všetko za podmienok dojednaných v tejto zmluve.
Čl. 4.
MIESTO A ČAS DODANIA

4.1 Miestom dodania služby je: Ako-investovať s. r. o., Lučenec.
4.2 Poskytovateľ sa zaväzuje dodať službu v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy najneskôr
však do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
4.3 Presný dátum a čas dodania služby si dohodne objednávateľ s poskytovateľom najmenej
tri dni vopred.
4.4 V prípade omeškania poskytovateľa s dodaním služby (v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto
zmluvy) má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % denne z ceny
nedodanej alebo neskoro dodanej služby.
Čl. 5.
PODMIENKY DODANIA
5.1 O odovzdaní a prevzatí služby spíšu objednávateľ a poskytovateľ alebo ich poverení
zástupcovia v mieste dodania preberací protokol, ktorý obsahuje najmä, nie však výlučne:
dátum odovzdania a prevzatia, súpis zjavných vád a podpisy objednávateľa a zhotoviteľa
alebo ich poverených zástupcov.
5.2 Spolu so službou je poskytovateľ povinný odovzdať objednávateľovi všetky doklady, ktoré
sa k nemu vzťahujú a ktoré sú potrebné na užívanie služby a na výkon vlastníckeho práva.
Čl. 6.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1 Cena za poskytnutú službu je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
6.2 Cena za dodanie celého súboru služieb v rozsahu podľa tejto zmluvy je:
Platca DPH (vyplní iba platca DPH)
Cena bez DPH: ................................. Eur
Výška DPH:
................................. Eur
Cena s DPH: ................................. Eur
Neplatca DPH (vyplní iba neplatca DPH)
Cena bez DPH: ................................. Eur

Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
6.3 V cene za poskytnuté služby sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa spojené s dodaním
služby a prevodom vlastníckeho práva.
6.4 Cenu za poskytnuté služby sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi na základe
faktúry riadne vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi. Zhotoviteľ je
oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň, keď bude služba dodaná objednávateľovi.
Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, a to bezhotovostným
prevodom na účet zhotoviteľa uvedený na faktúre, prípadne iným spôsobom v súlade s
platnými právnymi predpismi.
6.5 Prílohou faktúry vystavenej zhotoviteľom musí byť preberací protokol podpísaný
objednávateľom.
6.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že výška
ceny za poskytnuté služby na faktúre bude nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo k nej nebude priložená príloha
podľa ods. 6.5, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na jej opravu alebo
doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom
doručení objednávateľovi.
6.7 V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny za poskytnuté služby,
poskytovateľ má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý aj
začatý deň omeškania.
Čl. 7.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA
7.1 Zhotoviteľ je povinný dodať objednávateľovi službu v množstve a akosti podľa podmienok
tejto zmluvy a plne spôsobilú na užívanie na určený účel vyplývajúci z povahy danej služby.
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má služba v okamihu prechodu
nebezpečenstva škody na objednávateľa, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po
tomto čase.
7.3 Zhotoviteľ týmto poskytuje na službu záruku v dĺžke 24 mesiacov.
7.4 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú nemohol objednávateľ službu užívať pre vady,
za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
Čl. 8.
OZNÁMENIE VÁD A NÁROKY Z VÁD POČAS ZÁRUČNEJ DOBY
8.1 Vady poskytnutej služby je objednávateľ povinný písomne reklamovať u zhotoviteľa bez
zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby. Pre dodržanie
podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu elektronickou poštou.

8.2 Ak si objednávateľ uplatní nárok na odstránenie vady služby, zhotoviteľ je povinný
zabezpečiť odstránenie vady poskytnutej služby v podobe jej plného sfunkčnenia na
vlastné náklady, s odbornou starostlivosťou, najneskôr do 7 pracovných dní od nahlásenia
vady.
8.3 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vady tovaru oproti lehote uvedenej v ods.
8.2 tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť objednávateľovi náhradné
plnenie použiteľné na rovnaký účel, ako slúžila pôvodná služba, v opačnom prípade má
objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 50,- EUR za
každý deň omeškania zhotoviteľa pri odstránení vady alebo omeškania pri poskytnutí
náhradnej služby. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej
výške.
8.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu alebo neposkytne náhradu za poskytnutú službu ani v
dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ určil, alebo ak vyhlási, že vadu
neodstráni, alebo ak je vada neodstrániteľná, objednávateľ je oprávnený od zmluvy
odstúpiť.
Čl. 9.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
9.1 Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ
podstatne poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa
považuje, ako je uvedené v tejto zmluve, najmä – nie však výlučne – nedodanie služby
v zmysle dohodnutých podmienok riadne a včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok
a jej neodovzdanie objednávateľovi v zmluvne dohodnutej lehote, ako aj neodstránenie
vád predmetu zmluvy za podmienok uvedených v tejto zmluve.
9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že objednávateľ nezaplatí
dohodnutú cenu za poskytnutú službu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných
podmienok ani do 60 dní od uplynutia dojednanej lehoty splatnosti.
9.3 Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy
oprávneným účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia
sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Čl. 10.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1

10.2

Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi,
najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon
kontroly/auditu sú najmä:

a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (NFP) zameraného na
realizáciu projektu „Inovácia portálu ako-investovať.sk“ a ním poverené
osoby alebo organizácie.
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby.
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby.
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov.
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ.
10.3

10.4
10.5

10.6

10.7
10.8

10.9

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v
súvislosti s ňou, vrátane sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak
nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie
súdu v Slovenskej republike príslušnému podľa procesných predpisov SR.
Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku
podpísaného zmluvnými stranami.
Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa
tejto zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej
strany.
Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku tejto zmluvy sú
vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden
vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu
dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia
zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byt' oddelené od ostatných príslušných
ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho
neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak,
ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, zmluvné
strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky potrebné za tým účelom, aby sa dohodli na
ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s
aplikovateľným právnym poriadkom nahradí.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, z ktorých dve si
ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia
s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú
svoje podpisy.
Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu
verejného obstarávania.

Prílohy:
Príloha č. 1: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy (predkladá úspešný uchádzač v čase
podpisu zmluvy)
Príloha č. 2: Podrobná špecifikácia ceny (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov (predkladá úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy)

V .......................... dňa .........2019

V ......................... dňa .........2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

...............................................
Mgr. Ing. Peter Cmorej
konateľ

...............................................
Podpis oprávneného
zástupcu dodávateľa

Príloha č. 3 ZMLUVY: Zoznam subdodávateľov

P.č.

Názov firmy a sídlo
subdodávateľa, IČO

Údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa
(meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia)

Predmet dodávok, prác alebo
služieb

V ..........................,dňa:

V ...................... dňa:

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

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

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

Podiel na
celkovom
objeme
dodávky
(%)

