MESA10, občianske združenie
RAČIANSKA 71
831 02 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Výzva na predkladanie cenovej ponuky / prieskum trhu
pre postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení
neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
MESA10, občianske združenie (ďalej len „MESA10“ alebo „verejný obstarávateľ“)
Račianska 71
831 02 Bratislava
IČO: 31746152
DIČ: 2020856354

2. Kontaktná osoba:
Alexandra Tóthová
Telefón: 0903205767
E-mail: tothova@mesa10.org

3. Názov predmetu zákazky:
PR služby pre potreby projektu

4. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:
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Predmet zákazky bude dodávaný priebežne počas platnosti rámcovej dohody na základe
objednávok emailom, resp. telefonicky, a to osobne v sídle verejného obstarávateľa alebo
online, resp. elektronicky.

5. Stručný opis zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie dlhodobej PR komunikačnej kampane a s tým súvisiace
aktivity publicity a informovanosti projektu „Tvorbou lepšej verejnej politiky ku komplexnej
zmene školstva - To dá rozum“ pre roky 2018-2020 (ďalej v texte len „projekt“). Bližší opis
predmetu zákazky je uvedený nižšie.

6. Celkové množstvo, rozsah, špecifikácia
Cieľovými skupinami PR komunikačnej kampane, ktorá je predmetom tejto zákazky, sú široká,
ako aj odborná verejnosť v oblasti školstva na celom území Slovenska. Komunikačná kampaň
bude realizovaná na základe nastavenej komunikačnej stratégie, ktorej cieľom je informovať
prijímateľov a tvorcov vzdelávacích politík o súčasných nedostatkoch v oblasti obsahu a tvorby
vzdelávacích politík a následných riešeniach na odstránenie identifikovaných nedostatkov.
Cieľom komunikácie je poskytnúť dostatok informácií širokej aj odbornej verejnosti, ktorá
pomôže projektovému tímu stimulovať dopyt po potrebných zmenách v oblasti obsahu a tvorby
vzdelávacích politík.
Komunikačná kampaň zahŕňa najmä vypracovanie a priebežnú aktualizáciu komunikačného
plánu, media lobing, editovanie textov, fotografovanie, tvorba a postprodukcia videí a
vytváranie grafík, monitoring médií, napĺňanie a spravovanie FB, webu, blogu - v zmysle
upravovania formátu výstupov pre každý komunikačný kanál a pre rôzne druhy zariadení,
príprava tlačových správ, návrh a realizácia page lajkovej kampane na FB, strategické vedenie
komunikácie projektu v zmysle prípravy a realizácie komunikačných nástrojov a supervízie
komunikovania členmi projektu navonok a pod.
Súčasťou zákazky je taktiež poskytnutie najmä PR služieb, ktorých rozsah je rámcovo
vymedzený nasledovne:
- konzultácie k manažmentu online služieb a optimalizácie pre vyhľadávače vrátane reklám a
virálneho marketingu (SEO),
- spracovanie, príprava a korektúra textov článkov pre existujúci blog na Denníku N – To dá
rozum (v rozsahu 2-3 normostrany, najmenej 1-krát za mesiac, max. 25 článkov počas trvania
projektu) a postov na sociálnych médiách (Facebook) (v rozsahu maximálne 200 slov, najmenej
1-krát za týždeň, max. 80 postov počas trvania projektu), zakúpenie potrebných vizuálov s
globálnym využitím počas doby trvania projektu s priamym dosahom na cieľové skupiny
projektu a v súlade s design manuálom projektu a Operačného programu EVS,
- napĺňanie a spravovanie facebookovej stránky, webu, blogu projektu,
- grafická a kreatívna práca, tvorba infografík a vizuálnych postov na sociálne siete (max. 24
vizuálnych postov počas trvania projektu),
- príprava a úprava tlačových správ v súlade s motívom/posolstvom projektu, vrátane ich
editovania (max. 10 tlačových správ v rozsahu 2-3 normostrany v slovenskom jazyku) počas
trvania projektu,
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- konzultácie k aktuálnym témam v školstve a návrh reakcií na aktuálne udalosti (napr. nový
návrh zákona s dopadom na školstvo), návrh komunikačnej stratégie na aktuálne udalosti,
tréning odborníkov na komunikáciu s médiami ako reakcia na aktuálne udalosti,
- organizačné zabezpečenie podujatí s novinármi: pozývanie novinárov, prehľad potvrdených
účastníkov, rezervácia miestnosti podujatia, komunikácia so subdodávateľmi občerstvenia,
rozposielanie reminder-ov novinárom, grafická úprava odbornej prezentácie (vrátane grafov),
briefing expertov ohľadom komunikácie s novinármi na aktuálnu tému (max. 10 podujatí s
novinármi v rozsahu 5 hodín počas trvania projektu, minimálna účasť: 5 novinárov na
podujatie),
- príprava press-kitov pre novinárov: zakladač obsahujúci graficky a štylisticky upravenú
tlačovú správu, prezentáciu a iné podklady a projektové materiály (minimálne 10 strán
materiálov na jedno podujatie),
- tvorba newslettra a budovanie databázy adresátov newslettra: grafické a technické úpravy
vybraného obsahu a následná distribúcia na emailové adresy, kde užívatelia dali informovaný
súhlas s prijímaním (minimálne 2000 adries),
- mediálny monitoring: pravidelné sledovanie mediálnych výstupov projektu v slovenskom
mediálnom priestore v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku a vytvorenie reportu na
vopred určené obdobie podľa požiadaviek projektového tímu,
- tvorba prehľadu čítanosti autorských článkov na blogu,
- vyhodnocovanie návštevnosti webu a stránok na sociálnych sieťach, pravidelná spätná väzba
členom projektového tímu a návrhy na zlepšenie,
- iné grafické spracovanie projektových materiálov (grafická úprava publikácií, článkov,
analýz, prezentácií výstupov projektu na odborné podujatia a pod.).
Celkovo sa predpokladá v rámci dodávania PR služieb potreba cca 2000 osobohodín počas
doby trvania Rámcovej dohody, avšak môže to byť menej aj viac v závislosti od skutočných
potrieb verejného obstarávateľa.

7. Osobitné požiadavky na plnenie predmetu zákazky
•

rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú – do 31.12.2020, resp. do vyčerpania
predpokladanej hodnoty zákazky podľa toho, čo nastane skôr

•

dodávateľ dodá objednávateľovi počas platnosti Rámcovej dohody plnenie len na
základe objednávky emailom, príp. telefonicky s odvolaním sa na Rámcovú dohodu,

•

objednávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od potreby neodobrať celé predpokladané
množstvo poskytovanej služby za obdobie trvania Rámcovej dohody.

8. Cena a spôsob určenia ceny, platobné podmienky
•

ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa služby (adresa, telefón, e-mail,
IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie vrátane IBAN, kontaktná osoba s kontaktnými
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údajmi), musí byť podpísaná osobou oprávnenou jednať za uchádzača, alebo v jeho
mene,
•

uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku len na celý predmet zákazky,

•

uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke,

•

ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom (netto
cena). Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. V prípade, že
uchádzač bude v čase predkladania ponuky neplatiteľom DPH, avšak v nadväznosti na
výšku hodnoty zákazky sa ním stane počas plnenia zmluvy, musí do ponuky uviesť takú
cenu, ktorá bude konečná i po prípadnom pripočítaní DPH po tom, ako sa stane
platiteľom DPH. Je na zvážení uchádzača, ako konečnú cenu vypočíta (po zohľadnení
ním predpokladaného obratu a s tým súvisiacej povinnosti na registráciu pre DPH),
avšak cena, ktorú uvedie, bude pokladaná za konečnú z pohľadu v budúcnosti
započítavanej DPH. Výnimku z nemožnosti zmeniť konečnú cenu bude tvoriť zákonná
zmena sadzby DPH, platnej v meste dodania zdaniteľného plnenia počas plnenia
zmluvy – konečná cena sa upraví o takúto zmenu voči sadzbe DPH, platnej a účinnej v
čase predkladania ponúk v tomto postupe verejného obstarávania,

•

v prípade, že uchádzačom je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte
Európskej únie alebo sídli mimo EÚ, uvedie v ponuke cenu, ktoré bude rozdelená na
ním navrhovanú cenu bez DPH a výšky DPH podľa slovenských právnych predpisov (v
súčasnosti 20%), aj keď samotnú DPH nebude v súlade s komunitárnym právom
fakturovať. Ak je verejný obstarávateľ neplatiteľ DPH a je povinný podať samostatné
daňové priznanie ku DPH z dôvodu prijatia tovaru alebo služieb z iného členského štátu
alebo z tretej krajiny, ku cene bez DPH sa pripočíta výška DPH podľa slovenských
právnych predpisov.

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
neuvádza sa

10. Trvanie rámcovej dohody alebo lehota dodania
do 31.12.2020

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ponuka sa bude vyhodnocovať na základe najnižšej ceny s DPH za 1 osobohodinu práce na
tejto zákazke (teda konzultácie, výroba a realizácia monitoringov a pod. v zmysle opisu
predmetu zákazky). Budú sa hodnotiť ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú ponuku s najnižšou cenou s DPH za
1 osobohodinu práce na tejto zákazke, ostatné ponuky zoradí zostupne a stanú sa neúspešnými
ponukami. Oznámenie o výsledku bude uchádzačom zaslané emailom. S úspešným
uchádzačom sa uzatvorí Rámcová dohoda, ktorá je súčasťou tejto výzvy.
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12. Použije sa elektronická aukcia
nie

13. Podmienky účasti
•

uchádzač predloží aktuálny doklad o oprávnení poskytovať službu (výpis
z obchodného registra, príp. živnostenský list, na ktorom musí byť predmet podnikania
oprávňujúci navrhovateľa na dodanie všetkých tovarov a poskytnutie všetkých služieb,
ktoré sú predmetom obstarávania, alebo iný doklad o oprávnení poskytovať službu),
pričom postačuje fotokópia, resp. sken dokladu.

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk
Ponuku je možné doručiť poštou, poštovým kuriérom alebo osobne v lehote
do 25. októbra 2018 do 09:00 hod do sídla verejného obstarávateľa na vyššie uvedenú adresu.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Lehota viazanosti ponúk je stanovená na
31.12.2018. Ponuku s obsahom návrhu na plnenia kritérií a dokladmi, preukazujúcimi splnenie
podmienok účasti, uchádzači predkladajú v zalepenej obálke, označenej názvom a adresou
verejného obstarávateľa, ako aj názvom uchádzača a heslom „PR služby pre potreby projektu“.

15. Ostatné:
•

verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za
dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom
pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve,

•

verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky
v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom
následne nebude uzavretá zmluva s úspešným uchádzačom ani zaslaná žiadna
objednávka,

•

všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok
zadávania zákazky,

•

neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ bude informovať o výsledku
vyhodnotenia ponúk.

16. Prílohy:
Prílohou tejto výzvy sú:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 – Rámcová dohoda, ktorú MESA10 uzatvorí s úspešným uchádzačom
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Príloha č. 1
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Obchodné meno:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Cenová ponuka na zákazku s názvom: PR služby pre potreby projektu

Názov položky

Cena v EUR bez
DPH

Cena v EUR
s DPH

1 osobohodina práce na
projekte
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu a DPH
nevyčísľuje.
Platca DPH: áno – nie (nehodiace sa preškrtnite). V prípade neplatcu DPH tento vyplní iba
ceny v EUR bez DPH.
Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať
všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

V .................................. dňa .................................

.........................................................
podpis oprávnenej osoby uchádzača
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Príloha č. 2

Rámcová dohoda o poskytovaní PR služieb
Objednávateľ:

MESA10
občianske združenie
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Ing. Ján Marušinec, výkonný riaditeľ

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

31746152
2020856354

(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Dodávateľ/Poskytovateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „Dodávateľ“ alebo „Poskytovateľ“)
(ďalej Objednávateľ spolu so Dodávateľom len „Zmluvné strany“)
uzatvárajú podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto
rámcovú dohodu
(ďalej len „Rámcová dohoda“ alebo „Zmluva“):
Článok I.
Predmet Zmluvy
1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za zmluvných podmienok stanovených touto Zmluvou
dodávateľ zrealizuje predmet verejnej zákazky, ktorý svojou povahou pochádza z postupu
verejného obstarávania (poskytnutie služby) tak, ako je to uvedené ďalej.

Článok II.
Predmet dodávky
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2.1. Dodávateľ zrealizuje nasledovnú zákazku:
PR služby pre potreby projektu
Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe tejto Zmluvy, ktorú tvorí výzva a jej Opis predmetu
zákazky. Predmet dodávky musí byť dodaný v koncíznosti s ponukou uchádzača
a požiadavkami Objednávateľa a ak sú v nich stanovené povinnosti pre Dodávateľa, majú
právnu záväznosť tak, akoby boli uvedené priamo v tejto Zmluve (ďalej len „Predmet
dodávky“).

Článok III.
Dodanie Predmetu dodávky a jeho zabezpečenie
3.1. Dodávateľ je povinný poskytovať Objednávateľovi služby, uvedené v Prílohe č. 1, v období
do 31.12.2020, a to na základe priebežných emailových alebo telefonických objednávok na
jednotlivé úkony v zmysle opisu Predmetu dodávky.
3.2. Objednávateľ je oprávnený preberať priebežne Predmet dodávky iba v prípade, ak bol
riadne zrealizovaný.
3.3. Za riadne doručený Predmet dodávky podľa tejto Zmluvy sa považuje iba taká realizácia,
ktorá je vykonaná vcelku, úplne a je bez vád.

Článok IV.
Cena za Predmet dodávky a platobné podmienky
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi cenu za Predmet
dodávky priebežne po každom vykonanom celku, konzultácii, úkone, ak sa zmluvné strany
operatívne nedohodnú inak (napr. súhrnná fakturácia raz mesačne za všetky úkony príslušného
mesiaca a podobne), pričom odmena za čiastkový predmet bude spočívať v násobku počtu
spotrebovaných osobohodín a jednotkovej sadzby za osobohodinu dodávania Predmetu
dodávky.
4.2. Objednávateľ zaplatí Dodávateľovi cenu na základe riadnej a riadne doručenej písomnej
faktúry Dodávateľa, ktorá bude obsahovať všetky zákonné náležitosti. Ak sa zmluvné strany
v zmysle predchádzajúceho odseku tohto Článku IV. nedohodnú inak, Dodávateľ doručí
faktúru vždy do 10 dní od skončenia príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom sa realizuje
Predmet dodávky, pričom táto bude mať splatnosť min. 14 dní.
4.3. Zaplatením sa rozumie pripísanie peňažných prostriedkov v prospech účtu druhej zmluvnej
strany.
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Článok V.
Práva a povinnosti Dodávateľa
5.1. Dodávateľ má právo na zaplatenie ceny za realizáciu Predmetu dodávky za podmienok
stanovených touto Zmluvou.
5.2. Dodávateľ má povinnosť zrealizovať Predmet dodávky riadne a včas.
5.3. Dodávateľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pri
plnení povinností za podmienok stanovených touto Zmluvou.
5.4 Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením predmetu
tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to zo strany kontrolných
orgánov Slovenskej republiky alebo Európskej únie a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť
v súlade so všetkými právnymi aktami a smernicami poskytovateľa finančného príspevku.

Článok VI.
Práva a povinnosti Objednávateľa
6.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú
k realizácii Predmetu dodávky, spočívajúcu v odovzdaní nevyhnutných dokladov a informácií,
a to na odôvodnenú písomnú žiadosť Dodávateľa.
6.2. Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi platby podľa tejto Zmluvy.
6.3. Objednávateľ je oprávnený prevziať predmet plnenia, ak bol realizovaný riadne a včas.
6.4. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých touto
Zmluvou.
6.5. Objednávateľ je oprávnený dávať Dodávateľovi záväzné pokyny týkajúce sa poskytnutia
plnenia podľa tejto Zmluvy (spôsob, forma, obsah a pod.), pričom Dodávateľ je povinný
uskutočniť plnenie podľa tejto Zmluvy ako aj v súlade s týmito záväznými pokynmi.

Článok VII.
Záruka
7.1. Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záruku na plnenie poskytnuté na základe tejto
Zmluvy počas trvania tejto Zmluvy. Najmä sa zaručuje za to, že všetky ním použité externé
materiály (vizuály, grafiky a pod.) použije pre realizáciu tejto zákazky v súlade s platnými
právnymi predpismi, najmä Autorským zákonom a súvisiacimi predpismi, to znamená, že
všetky materiály budú mať vysporiadané autorské práva v súlade s potrebami Predmetu
dodávky.
7.2. Na záruku za realizovaný Predmet dodávky podľa bodu 7.1. sa primerane vzťahujú
ustanovenia § 429 a nasl. Obchodného zákonníka.

9

7.3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť odstránenie závad najneskôr do 24 hodín od výzvy
Objednávateľa.

Článok VIII.
Doručovanie
8.1. V prípade pochybností sa zásielka považuje za doručenú tretím dňom po jej odoslaní na
adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo na e-mailovú adresu alebo fax uvedenú v tomto článku.
8.2. Kontaktnými osobami za Objednávateľa sú:
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
Faxové číslo:
E-mail:
8.3. Kontaktnými osobami za Dodávateľa sú:
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
Faxové číslo:
E-mail:
8.4. Prípadnú zmenu kontaktných údajov je zmluvná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej
strane bez zbytočného odkladu.

Článok IX.
Mlčanlivosť
9.1. Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa
dozvedel pri realizácii plnenia podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s realizáciou tejto Zmluvy,
okrem tých, ktoré sú podľa písomného oznámenia objednávateľa určené k zverejneniu alebo
oznámeniu tretím osobám. Tým nie je dotknutá informačná povinnosť stanovená osobitnými
predpismi.
9.2. Objednávateľ môže poskytnúť Dodávateľovi súhlas na poskytnutie informácie, ohľadom
ktorej má Dodávateľ mlčanlivosť, tretím osobám. V takom prípade Dodávateľ nezodpovedá za
použitie informácií treťou osobou.
9.3. Dodávateľ dáva Objednávateľovi súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy v súlade
s ustanoveniami príslušných právnych predpisov, ako aj na nakladanie s informáciami, ktoré
mu Objednávateľ poskytne.
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Článok X.
Subdodávatelia
10.1. Dodávateľ je oprávnený využívať k plneniu tejto Zmluvy subdodávateľov, avšak ručí za
výsledok ich výkonu tak, akoby ju vykonal sám. Dodávateľ je oprávnený využívať aj interné
kapacity pri realizácii predmetu zákazky, napr. vlastných zamestnancov.

Článok XI.
Zodpovednosť za škodu a sankcie
11.1. Každá zmluvná strana zodpovedá druhej zmluvnej strane za škodu spôsobenú pri plnení
tejto Zmluvy.
11.2. Každá zo zmluvných strán zodpovedá za spôsobenú škodu podľa platných a účinných
právnych predpisov.
11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania Dodávateľa s riadnym alebo včasným
dodaním (zriadením) Predmetu dodávky je Dodávateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej dohodnutej ceny za Predmet dodávky podľa čl. IV,
bod 4.1. Zmluvy za každý, aj začatý, deň omeškania s plnením predmetu Zmluvy. Tým nie je
dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
11.4. V prípade omeškania Objednávateľa s riadnym a včasným zaplatením akejkoľvek
peňažnej sumy podľa tejto Zmluvy je Dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi úroky z
omeškania vo výške stanovenej zákonom.
11.5. Povinnosť zaplatiť náhradu škody alebo úroky z omeškania podľa tejto Zmluvy vzniká až
na základe výzvy od druhej zmluvnej strany, spolu s ktorou sa doručí aj faktúra na zaplatenie
náhrady škody alebo úrokov z omeškania.

Článok XII.
Odstúpenie od Zmluvy
12.1. Každá zmluvná strana je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť, v prípade, ak druhá
zmluvná strana
a) neuskutoční riadne a včas plnenie podľa tejto Zmluvy,
b) úmyselne vykáže neexistujúce plnenie,
c) poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy,
d) dopustí sa konania v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy, ktoré odporuje dobrým
mravom.
12.2. Predpokladom odstúpenia od Zmluvy je predchádzajúca písomná výzva s upozornením
na omeškanie, porušenie povinnosti alebo iný dôvod odstúpenia od Zmluvy, s uvedeným
dodatočnej primeranej lehoty určenej na nápravu vytýkaných nedostatkov. To neplatí v prípade,
11

ak je Dodávateľ v omeškaní s riadnym odovzdaním dohodnutého rozsahu prác o viac ako 30
dní. V takom prípade je objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez predchádzajúcej
písomnej výzvy.
12.3. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia
odstúpenia od Zmluvy, nie však skôr ako uplynie primeraná dodatočná lehota podľa
predchádzajúceho bodu.

12.4. Každá zo Zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade, ak je daný
dôvod na odstúpenie od Zmluvy podľa Obchodného zákonníka.
12.5. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, Objednávateľ si
vyhradzuje osloviť ďalšieho uchádzača, ktorý sa umiestnil v ďalšom poradí vo verejnom
obstarávaní, z ktorého pochádza táto zmluva, s návrhom na uzatvorenie zmluvy na totožný
predmet zákazky.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia
14.1 Objednávateľ má právo od tejto zmluvy kedykoľvek a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť
v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a
výsledky administratívnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov
vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
14.2 Objednávateľ je taktiež oprávnený túto zmluvu písomne vypovedať i bez uvedenia
dôvodu, a to s výpovednou lehotou 2 mesiace, ktorá začína plynúť v prvý deň mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, kedy bola Dodávateľovi takáto výpoveď preukázateľne doručená,
pričom Poskytovateľ nie je oprávnený nárokovať si z uvedeného titulu akúkoľvek náhradu
škody alebo iné náklady.
14.3. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán.
14.4. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa
ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka.
14.5. Zmluvné strany berú na vedomie, že od ich podpisu na tejto listine sú svojimi zmluvnými
prejavmi obsiahnutými v tejto listine viazané. Zmluva zaväzuje i právnych nástupcov
zmluvných strán.
14.6. Zmena Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán – číslovaným
dodatkom k zmluve.
14.7. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia
účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení
a na doplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac
približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto otázku
brali do úvahy.
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14.8. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z toho obdrží každá zmluvná strana
jeden rovnopis.
14.9. Zmluvné strany svojim podpisom Zmluvy potvrdzujú, že sú oprávnení s jej predmetom
disponovať bez obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú
hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné.
14.10. Zmluvné strany týmto prehlasujú a potvrdzujú, že si túto Zmluvu prečítali, táto Zmluva
vyjadruje ich skutočnú a slobodnú vôľu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a na
znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.
V Bratislave, dňa ..................

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

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

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

Ing. Ján Marušinec
výkonný riaditeľ
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