
Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

IČO: 166197 

Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava 

Kontaktná osoba: Ing. Igor Vida 

Telefón: 02/50236363 

Fax: 02/50236715 

Elektronická pošta: igor.vida@statistics.sk 

Internetová adresa: www.statistcs.sk 

 

2. Predmet zákazky 

Poskytnutie licencií softvérového produktu Microsoft Windows server 2012 Datacenter 
edition. 

 

3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky) 

3.1 Poskytnutie licencií softvérového produktu Microsoft Windows server 2012 Datacenter 
edition podľa nasledovnej tabuľky : 

Názov produktu / licencie ks 

WinSvrDataCtr 2012 SNGL MVL 2Proc 2 

3.2 Poskytnutie konzultačných služieb v rozsahu 8 hodín v inštalačnej a konfiguračnej fáze 
produktu.  

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Nie. 

 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet: 

48621000-7 Softvérový balík pre operačný systém sálového počítača. 

72261000-2 Softvérové podporné služby. 

 

6. Typ zmluvy 
6.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu podľa § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka, rešpektujúcu dobré mravy a všeobecne uznávané obchodné 
zvyklosti. Zmluvu predloží až úspešný uchádzač po oznámení výsledku vyhodnotenia 
cenových ponúk (elektronickej aukcie). 

 

7. Miesto plnenia predmetu zákazky 

Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava.  



 

8. Termín plnenia predmetu zákazky 

Do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy.  

 

9. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky 

Nie je potrebná.  

 

10. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky 

 
10.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude 

vyjadrená v eurách. 

10.2 Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky. 

10.3 Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR 
SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

10.4 Navrhovaná cena musí byť uvedená v zložení: 

a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

b) sadzba a výška DPH, 

c) navrhovaná zmluvná cena s DPH. 

10.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom  DPH, upozorní v ponuke. 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  
11.1 Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu verejného 

obstarávateľa. 

11.2 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. 

11.3 Splatnosť faktúry bude 21 dní od jej doručenia. 

11.4 Fakturácia sa vykoná  po splnení kompletného  predmetu zmluvy na základe 
preberacieho  protokolu podpísaného oprávnenými zamestnancami oboch zmluvných 
strán. Preberací  protokol bude tvoriť prílohu faktúry. 

 

12. Podmienky účasti   
12.1. Uchádzačom môže byť právnická osoba alebo  fyzická osoba - podnikateľ, ktorá 

predloží doklad o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet 
podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky. 

Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade 
s výzvou na predloženie cenovej ponuky. 

 

13. Obsah cenovej ponuky (Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať) 
13.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:  

a) vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených 
v ponuke, ktoré podpíše uchádzač alebo osoba oprávnená konať za uchádzača, 

b) návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom (príloha č. 
1).  



c) vyhlásenie uchádzača o súhlase s  podmienkami uvedenými v tejto výzve. 

13.2 Návrh zmluvy vyhotovený v súlade s obchodnými podmienkami uvedenými v prílohe č. 
2. Návrh zmluvy musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.  

13.3 Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto postupe zadávania zákazky 
prostredníctvom dokladu požadovaného v bode 12.1. 

13.4 Oprávnenie od spoločnosti Microsoft: oprávnený predajca (LAR) s  Gold Volume 
Licensing s kompetenciou na predaj licencii pre program Select Plus na území SR. 

13.5 Oprávnenie od spoločnosti Microsoft s kompetenciou „Gold Management and 
Virtualization“ na zabezpečenie konzultačnej činnosti. 

13.6 Oprávnenie od spoločnosti Microsoft s kompetenciou „Gold Server Platform“ na 
zabezpečenie konzultačnej činnosti. 

13.7 Ak súčasťou ponuky nebudú doklady a dokumenty podľa bodov 12.1, 13.4, 13.5 
a 13.6. táto ponuka bude vylúčená z predmetnej zákazky. 

13.8 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, 
rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

13.9 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok 
verejného obstarávania. 

13.10 Ponuky, doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na 
predkladanie ponúk, sa uchádzačom nevracajú. Tieto zostávajú ako súčasť 
dokumentácie k predmetnej zákazke. 

13.11 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované  v týchto súťažných 
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich kópie. 

13.12 V prípade ak úspešný uchádzač predloží v ponuke kópie požadovaných dokladov, 
predloží verejnému obstarávateľovi pred podpisom zmluvy originály alebo overené 
kópie dokladov  k nahliadnutiu 

 

14. Lehota  a miesto na predkladanie cenových ponúk  

Lehota na predkladanie  cenových ponúk uplynie dňa 25.6.2013 do 10.00 h. Adresa, na 
ktorú sa majú  cenové ponuky doručiť: 

Názov: Štatistický úrad SR 

Adresa: Miletičova 3 

Obec (mesto): Bratislava 

PSČ: 824 67  

Kontaktná osoba: Igor Vida 

Telefón: 02/50236363 

Fax:  02/50236715 

E-mail: igor.vida@statistics.sk 

 

Ponuky vypracované podľa bodu 13 tejto výzvy môžu byť doručené verejnému 
obstarávateľovi poštou alebo osobne, prípadne naskenované vo formáte pdf a zaslané e-
mailom na adresu uvedenú v tomto bode. 

 

15. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk 
15.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH.  

mailto:igor.vida@statistics.sk


15.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka obsahujúca najnižšiu 
celkovú cenu v EUR s DPH za celý predmet zákazky definovaný v bode 3 po 
uskutočnení elektronickej aukcie. 

 

16. Úvodné vyhodnotenie ponúk 
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek 
verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Predložené hodnoty jednotkových cien, po 
posúdení úplnosti predloženej ponuky, verejný obstarávateľ vloží do systému elektronickej 
aukcie. 

Úvodné vyhodnocovanie ponúk je neverejné. 

 

17. Elektronická aukcia  
17.1 Verejný obstarávateľ v procese vyhodnocovania cenových ponúk predložených  

v rámci predmetného verejného obstarávania, po úvodnom vyhodnotení ponúk, zostaví 
poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, a to použitím elektronickej aukcie 
(ďalej len „e-aukcia“) prostredníctvom on-line systému Úradu pre verejné obstarávanie 
(ďalej len „systém EVO“).  

17.2 E-aukcia podľa § 43 zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní je opakujúci sa 
proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených 
smerom nadol a nových hodnôt týkajúcich sa určitých prvkov. Účelom e-aukcie je 
zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po 
úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk (pozri  Príručka používateľa systému EVO-
elektronická aukcia, ktorá je zverejnená na webovom sídle UVO www.uvo.gov.sk 
v sekcii EVO).  

17.3 Zúčastniť sa e-aukcie realizovanej prostredníctvom on-line systému môžu len 
uchádzači, ktorí predložili cenovú ponuku v lehote a na miesto stanovené verejným 
obstarávateľom, a ktorých ponuky spĺňajú podmienky určené verejným obstarávateľom 
vo výzve na predkladanie cenových ponúk a ktorých verejný obstarávateľ pozval do e-
aukcie a ktorým zaslal registračnú linku do e-aukcie. 

17.4 Verejný obstarávateľ prostredníctvom systému EVO vyzve na účasť v e-aukcii tých 
uchádzačov, ktorých cenové ponuky splnili stanovené podmienky, a ktorí sa do e-
aukcie zaregistrovali na základe pozvánky na účasť v e-aukcii. Systém EVO po 
otvorení e-aukcie automaticky pošle účastníkom zaradeným do e-aukcie notifikáciu 
s výzvou na účasť v e-aukcii, ktorá obsahuje názov zákazky, začiatok e-aukcie 
a informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému 
zariadeniu, ako aj odkaz na miesto zverejnenia „Výzvy na účasť v elektronickej aukcii“. 
Túto notifikáciu je potrebné preto považovať iba za informáciu o výzve na účasť v e-
aukcii. 

17.5 Predmetom e-aukcie prostredníctvom on-line systému EVO je cena v EUR s DPH 
za jednu licenciu Microsoft Windows server 2012 Datacenter edition a cena  v EUR s 
DPH  za jednu hodinu konzultácie s cieľom dosiahnuť čo najnižšiu celkovú cenu v EUR 
s DPH za celý predmet zákazky. 

17.6 Východiskom e-aukcie, t. j. prvkami, ktorých hodnoty budú predmetom e-aukcie, sú 
ceny v EUR s DPH za jednu licenciu Microsoft Windows server 2012 Datacenter 
edition a ceny  v EUR s DPH  za jednu hodinu konzultácie. 

17.7 Každý uchádzač v e-aukcii, prostredníctvom on-line systému, obdrží elektronickými 
prostriedkami výzvu na účasť, kde budú uvedené informácie týkajúce sa individuálneho 
pripojenia uchádzača, dátumu a času začatia a spôsobu ukončenia e-aukcie 
prostredníctvom on-line systému. Súčasťou výzvy bude aj aukčný poriadok. 

http://www.uvo.gov.sk/


17.8 E-aukcia prostredníctvom on-line systému bude prebiehať v jednej etape a v dvoch 
kolách – medzikole a súťažnom kole. V medzikole bude uchádzačom sprístupnený on-
line systém, kde si skontrolujú správnosť vstupnej ponuky, t. j. hodnoty za jednu 
licenciu Microsoft Windows server 2012 Datacenter edition a ceny  v EUR s DPH  za 
jednu hodinu konzultácie, ktoré za uchádzačov zadá administrátor. Každý uchádzač v 
medzikole vidí iba svoju ponuku. 

17.9 V súťažnom kole bude uchádzačovi sprístupnená informácia o jeho aktuálnom poradí 
a o jeho aktuálnej celkovej cene za predmet zákazky v EUR s DPH a jeho ceny v EUR 
s DPH za jednu licenciu Microsoft Windows server 2012 Datacenter edition a ceny  
v EUR s DPH  za jednu hodinu konzultácie, najnižšej celkovej cene za celý predmet 
zákazky v EUR s DPH a čas, ktorý zostáva do skončenia e-aukcie. 

17.10 V súťažnom kole verejný obstarávateľ neustanoví presný čas ukončenia súťažného 
kola, súťažné kolo bude ukončené vtedy, keď verejný obstarávateľ nedostane žiadne 
ďalšie nové ceny spĺňajúce požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov. 

17.11 Predpokladaný čas trvania súťažného kola prostredníctvom on-line systému je 20 min 
od jeho spustenia, počas ktorého majú jednotliví účastníci možnosť upravovať ceny 
v EUR s DPH za jednu licenciu Microsoft Windows server 2012 Datacenter edition 
a ceny  v EUR s DPH  za jednu hodinu konzultácie smerom nadol, avšak koniec 
súťažného kola sa môže predĺžiť v prípade opakovaného znižovania najnižšej ceny za 
predmet zákazky v posledných dvoch minútach trvania súťažného kola vždy o ďalšie 
dve minúty od zadania poslednej zmeny najnižšej ceny jedným z uchádzačov. Nový 
koniec e-aukcie sa bude počítať prirátaním časového navýšenia ukončenia k dátumu 
a času posledného akceptovaného predloženia ponuky uchádzača, nie k dátumu 
a času pôvodného konca e-aukcie. Minimálny krok na zníženie celkovej ceny je 
verejným obstarávateľom stanovený na 10,--  EUR a táto hodnota bude nastavená 
v systéme e-aukcie. 

17.12 Celková uchádzačom navrhovaná cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky bude 
automaticky vypočítaná systémom EVO ako súčet súčinov cien s DPH v EUR za jednu 
licenciu Microsoft Windows server 2012 Datacenter edition a počtom licencií určených 
verejným obstarávateľom a súčinov cien s DPH v EUR ceny  za jednu hodinu 
konzultácie a počtom hodín určených verejným obstarávateľom. 

17.13 Po ukončení e-aukcie prostredníctvom on-line systému, verejný obstarávateľ označí 
uchádzača, ktorý predložil v e-aukcii prostredníctvom on-line systému najnižšiu cenu 
za celý predmet zákazky v EUR s DPH za úspešného. 

17.14 Podrobnosti týkajúce sa používania e-aukcie on-line systému EVO sa nachádzajú 
v príručke používateľa systému EVO – záujemca/uchádzač, zverejnenej Úradom pre 
verejné obstarávanie na jeho webovom sídle: 
http://www.evo.gov.sk/InstRes/EVO_PriruckaZU_eAukcia_20121107.pdf. 

17.15 Potrebné technické vybavenie: 

*Počítač s operačným systémom Windows (98, 2000, ME, XP). 

*Pripojenie na Internet. 

*Internetový prehliadač: 

 MS Internet Explorer ver.6.x a vyššie, 

 Mozilla Firefox 2.0 alebo vyšší, 

 Google Chrome v 10.0 alebo vyšší, 

 Safari v 5.0 alebo vyšší, 

 Opera 11.0 alebo vyšší. 

http://www.evo.gov.sk/InstRes/EVO_PriruckaZU_eAukcia_20121107.pdf


 

*Inštalovanú podporu jazyka Java min. ver. 1.4 integrovanú s internetovým 
prehliadačom (Kontrola a stiahnutie). 

*V internetovom prehliadači nastavený jazyk „Slovenčina“. 

    

 

  

18. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

 

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne zaslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. V prípade, ak úspešný uchádzač, 
ktorý sa umiestnil na prvom mieste po vyhodnotení verejného obstarávania, odmietne 
podpísať zmluvu na predmet  zákazky, verejný obstarávateľ vyzve v poradí druhého 
uchádzača k podpisu predmetnej zmluvy. Ak aj druhý uchádzač odmietne podpísať zmluvu 
verejný obstarávateľ vyzve tretieho uchádzača k podpisu zmluvy. 

 

 



Príloha č. 1 

 
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 

OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

 

1. Meno resp. obchodné meno uchádzača:  

 
2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 

 

Názov predmetu zákazky: Poskytnutie licencií Microsoft Windows server 2012 
Datacenter edition 

 

 

(ceny uvádzané v eurách na dve desatinné miesta). 

Pol. 
č. 

Názov  MJ 
Počet 

MJ 

Cena 
za MJ 
v EUR 

bez 
DPH 

DPH 
za 

MJ v 
EUR 

Cena 
za MJ 
v EUR 
s DPH 

Celková 
cena 

v EUR s 
DPH 

1. 

 

  

Microsoft Windows server 
2012 Datacenter edition - 
WinSvrDataCtr 2012 SNGL MVL 
2Proc 

 

ks 2   

  

2. 
Konzultačné služby – 
inštalácia, konfigurácia 

hod 8   

  

Celková ceny v EUR s DPH za predmet zákazky      

 

 

 

Zodpovedná osoba  

Meno a priezvisko:     

Podpis: ...................................... 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY 

 
Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby predložil návrh zmluvy rešpektujúci 
doleuvedené obligatórne obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom, rešpektujúce 
dobré mravy a všeobecne uznávané obchodné zvyklosti. Návrh zmluvy musí byť podpísaný osobou 
oprávnenou konať v mene uchádzača 
 

 
Zmluva o dodávke SW  licencií a služieb 
uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

 

číslo u poskytovateľa:  

číslo u objednávateľa:  

 

Zmluvné strany  
 
 

Objednávateľ:  Štatistický úrad Slovenskej republiky 

     Miletičova 3 
     824 67 Bratislava 26  

štatutárny zástupca: PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc., predsedníčka úradu 

 

IČO/DIČ:    00166197 / 2020830218 

 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

č. účtu: 7000072444/8180 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 
 

Poskytovateľ:     

      

štatutárny zástupca:    

      

IČO/IČ DPH:     

 

bankové spojenie:    

 

zapísaný v 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 



 

Článok 1. 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Poskytnutie licencií softvérového produktu Microsoft Windows server 2012 
Datacenter edition podľa nasledovnej tabuľky : 

 

Názov produktu / licencie ks 

WinSvrDataCtr 2012 SNGL MVL 2Proc 2 

1.2   Poskytnutie konzultačných služieb v rozsahu 8 hodín v inštalačnej a konfiguračnej 
fáze    produktu.  

 

Článok 2. 

Miesto plnenia predmetu zmluvy 

 

2.1 Miestom realizácie plnenia predmetu zmluvy je sídlo objednávateľa: Štatistický úrad 
Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava. 

 

Článok 3. 

Termín a spôsob plnenia predmetu zmluvy 

 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje dodať a vykonať predmet zmluvy podľa  čl. 1 do  3 
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3.2 Odovzdanie a prevzatie SW licencií a vykonaných služieb sa uskutoční podpisom 
preberacieho protokolu oprávnenými zamestnancami oboch  zmluvných strán. 
Preberací protokol musí obsahovať minimálne nasledovné údaje:  

- vyhlásenie zmluvných strán, že dodávka SW licencií a služieb bola vykonaná 
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy,  

- popis poskytnutých konzultačných služieb, 

- zhodnotenie kvality vykonaných služieb. 

 

Článok 4. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

4.1 Vlastnícke právo k predmetu zmluvy nadobúda kupujúci uhradením kúpnej ceny 
predávajúcemu. 

 

Článok 5. 

Povinnosti poskytovateľa 

 

5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje v plnom rozsahu a kvalite dodať predmet zmluvy a 
zabezpečiť všetky služby a záväzky v súlade s čl. 1 tejto zmluvy. 

5.2 Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí ochranu údajov a informácií, ktoré 
objednávateľ poskytne v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy podľa čl. 1 tejto 
zmluvy v zmysle príslušných ustanovení záväzných právnych predpisov upravujúcich 
danú oblasť a ochranou údajov a  mlčanlivosťou zaviaže svojich pracovníkov aj po 
ukončení tejto zmluvy. 



 

Článok 6. 

Povinnosti objednávateľa 

 

6.1  Objednávateľ sa zaväzuje všestranne spolupracovať s poskytovateľom pri plnení 
predmetu tejto zmluvy a včasnom poskytovaní nevyhnutných informácií. 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí za predmet zmluvy v zmysle čl. 7 tejto zmluvy. 

 

Článok 7. 

Cena a platobné podmienky 

 
7.1 Cena za predmet zmluvy podľa čl. 1. je v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov  stanovená dohodou nasledovne 

 zmluvná cena bez DPH........... ,  

 sadzba a výška DPH ............., 

  zmluvná cena s DPH..........  

 (cena bude doplnená podľa výsledku elektronickej aukcie). 

7.2 Fakturácia za predmet zmluvy sa vykoná po kompletnom dodaní predmetu zmluvy 
podľa čl. 1 tejto zmluvy na základe schváleného a podpísaného preberacieho 
protokolu oprávnenými zamestnancami oboch zmluvných strán, ktorý bude tvoriť 
neoddeliteľnú súčasť faktúry. 

7.3.   Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a Obchodného zákonníka. 
V prípade, že nebude mať uvedené náležitosti, vráti ju objednávateľ na doplnenie 
resp. prepracovanie. V takomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti 
doručením opravenej alebo novo vystavenej faktúry. 

7.4 Faktúra vystavená poskytovateľom a predložená objednávateľovi má splatnosť do 21 
dní od jej doručenia. 

7.5 V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti je poskytovateľ oprávnený 
požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy 
za každý deň omeškania. 

 

 

Článok 8. 

Záruka, zodpovednosť za vady a sankcie 

 

8.1 Záruka na predmet zmluvy uvedený v bode 1.1 tejto zmluvy je ......... mesiacov 
(uvedie  uchádzač, najmenej však 24 mesiacov). 

8.2 V prípade, že sa počas záručnej doby vyskytnú vady na predmete zmluvy (bod 1.1), 
nezapríčinené objednávateľom (napr. znížená kvalita, nespôsobilosť na použitie na 
dohodnutý účel, obmedzená funkčnosť...), poskytovateľ sa zaväzuje tieto 
bezodkladne, najneskôr do .... dní (uvedie v ponuke uchádzač) od ich nahlásenia, 
odstrániť na vlastné náklady. 

8.3 V prípade nedodržania termínu zmluvy podľa bodu 3.1 tejto zmluvy, objednávateľ je 
oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške  0,05% z celkovej ceny prác za každý 
deň omeškania. 

 



Článok 9. 

 

Záverečné ustanovenia 

 
9.1  Prípadne vzniknuté spory zmluvných strán, ktoré by sa týkali tejto zmluvy, budú 

prednostne riešené dohodou. 

9.2 Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri 
vyhotovenia a poskytovateľ dve vyhotovenia. 

9.3 Jednotlivé ustanovenia predchádzajúcich článkov tejto zmluvy sa môžu spresniť 
alebo doplniť len formou písomných dodatkov  k predmetnej zmluve podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

9.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia  v Centrálnom 
registri zmlúv. 

9.5 Ostatné právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov vo vzťahu na 
predmet a obsah tejto zmluvy. Na doklady potrebné k užívaniu dodaného predmetu 
zmluvy, zodpovednosť za vady, akosť dodaného produktu sa primerane vzťahujú 
príslušné ustanovenia  Obchodného zákonníka upravujúce kúpnu zmluvu. 

 

 

Dátum:      Dátum: 

 

 

 

 

Za objednávateľa:                                                   Za poskytovateľa: 

PhDr. Ľudmila Benkovičová, CSc. 

predsedníčka úradu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


