
 

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava 1 

Odbor verejného obstarávania 

 
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

(zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní) 

 
1. Názov:  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  

IČO: 00681156 

Ulica: Špitálska 4,6,8 

Obec (mesto): Bratislava 

PSČ: 816 43  

      

2. Kontaktná osoba:  Mgr. Miroslav Mikula 

Telefón: 02/2046 2331 

E-mail: miroslav.mikula@employment.gov.sk 

Internetová adresa: www.employment.gov.sk 

 

3. Názov predmetu zákazky:   „Tablety pre SF EU“ 

 

4 Druh zákazky :  tovar  

       

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 6,    

916 43 Bratislava 

 

6. Stručný opis zákazky  

Prenosné dotykové zariadenia PC – Tablety 11,6“ s operačným programom Windows 8.1P 

s minimálnymi technickými požiadavkami:  

 

a) FHD rozlíšenie 

b) obrazovka 11,6“   

c) procesor min. 2 jadrá 

d) pamäť min. 8GB DDR3 

e) kapacita HDD min. 256 GB technológia SSD 

f) s možnosťou Wi-Fi pripojenia 

g) zabudovaná webkamera 

h) zabudovaná čítačka otlačkov prstov 

i) klávesnica s púzdrom odnímateľná, podsvietená 

j) operačný systém Windows v aktuálnej verzií, pre doménové použitie, slovenská verzia 

k) požadovaná záruka 3 roky NBD 

 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :  30213200-7  Tabletový počítač 

 

8. Celkové množstvo alebo rozsah  

Maximálne do vyčerpania sumy predpokladanej hodnoty zákazky, v lehote do 18 mesiacov                        

od podpisu zmluvy na základe jednotlivých objednávok. 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :   19 990,00 EUR bez DPH 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania  

Trvanie rámcovej dohody - 18 mesiacov odo dňa  nadobudnutia jej účinnosti. Lehota dodania bude 

stanovená podľa ponuky víťazného uchádzača, max. do 30 dní od doručenia  a potvrdenia objednávky. 



 

 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka: 

Kritérium  1.   -  Jednotková cena tabletu  .......  95 bodov   (v € cena s DPH) 

Kritérium  2.   -  Lehota dodania                ........   5 bodov  

(maximálne však 30 dní od doručenia objednávky dodávateľovi) 

 

12. Použije sa elektronická aukcia:  Nie 

 

13. Podmienky účasti   

V zmysle ustanovenia § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží kópiu 

dokladu o oprávnený dodávať tovary vo vzťahu k predmetu zákazky. Tento doklad môže uchádzač 

nahradiť predložením kópie platným Potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 

zákona o verejnom obstarávaní.   

 

14.  Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk  

Dátum a čas:   11.12.2015  do 16,00 hod. 

Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) ma adresu kontaktnej osoby, uvedenej 

v bode 2. 

 

15. Doplňujúce informácie  

Uchádzač v rámci ponuky uvedie návrh na plnenie kritérií na formulári, ktorý je prílohou 1 výzvy, ako 

aj doklady podľa bodu 13. a popis navrhovaného tovaru tak, aby bolo možné overiť splnenie 

požadovanej špecifikácie podľa bodu 6 tejto výzvy. Zároveň uchádzač k vyššie uvedenej ponuke 

priloží podpísaný a opečiatkovaný návrh rámcovej dohody uvedený v prílohe 2, na znak súhlasu 

s obchodnými podmienkami predmetnej zákazky. Prílohy návrhu rámcovej dohody uchádzač v rámci 

ponuky neprikladá. Prílohy k rámcovej dohode budú spracované na základe ponuky úspešného 

uchádzača. 

 

16. Ostatné: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu 

zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom na predmet zákazky, alebo zjavne 

presahuje finančný limit jednotkovej ceny za ktorý sa predmet zákazky bežne dodáva na trhu, alebo 

neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.  

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná uzatvorená rámcová dohoda podľa predloženej cenovej 

ponuky. Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ bude informovať o výsledku vyhodnotenia 

ponúk. 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 

 

                                                                                               

 

 

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

                                                                                JUDr. Ing. Ladislav Raučina 

                                                                                                         riaditeľ odboru 

 

 

PRÍLOHY:  

1. Návrh na plnenie kritérií 

2. Návrh rámcovej dohody 

                                                                                     

 

 

 



 

 

 

                                                                   Príloha 1 
                                                                 k výzve na predkladanie cenovej ponuky 

                                                                                                                    

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

(Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka) 

 

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača, 

IČO, Tel, Fax, e-mail, adresa internetovej stránky uchádzača: 

 

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

 

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

 

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

 

Návrh kritéria č. 1 – cena (95 bodov) 

 

P.č. Popis           Cena (J.c. za 1 ks)
 

1. Tablet pre SF EU (1 ks) –  cena v € bez DPH 
  

2. Hodnota DPH  
 

3. Tablet pre SF EU (1 ks) –  cena v € s DPH 
 

 

Návrh kritéria č. 2 – lehota dodania (5 bodov) 

 

P.č. Popis                     Počet dní 

1. 
Tablet pre SF EU (1 ks) –  lehota dodania v dňoch 

(maximálne 30 dní od doručenia objednávky) 
 

 

Poznámka: 

Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie v poznámke pod tabuľkou, že nie je platcom DPH                                 

a uvedená cena je konečná.  

 

 

 

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

 

 

 

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

         Odtlačok pečiatky                                                                                                                              

a podpis štatutárneho zástupcu         

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                      Príloha 2 
                                                                 k výzve na predkladanie cenovej ponuky 

 

Rámcová dohoda 

( N Á V R H )  
 

uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

a § 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „dohoda“)  

              

Čl. I  

Účastníci dohody  

  

Kupujúci:           

Názov:            Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Sídlo:                   Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava     

Zastúpený:                     Ing. Jozef Vančo,  vedúci služobného úradu   

IČO:                               00681156   

DIČ:                               2020796338                                       

Bankové spojenie:         Štátna pokladnica 

Číslo účtu:               SK1781800000007000106819  

Tel:                                 +421 22046 2331   

Fax:                                +421 22046 2405 

   

(ďalej len “kupujúci”) 

a 

 

Predávajúci:                    

Sídlo:                        

Zastúpený:                       

IČO:                

DIČ:                    

IČ DPH:                         

Spol. zapísaná v OR:     

Bankové spojenie:         

Číslo účtu:                      

Telefón: 

Fax:                          

Web:  
e-mail:                             

 

(ďalej len “predávajúci“) 

 

(kupujúci a predávajúci spolu ďalej aj ako  „účastníci dohody“).  

 

uzatvárajú túto dohodu ako výsledok verejného obstarávania v súlade so  zákonom č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov    

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).  

 

 

 



 

 

 

Čl. II  

Predmet dohody  

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu na vlastnú zodpovednosť v rozsahu                            

a za podmienok dohodnutých v tejto dohode tovar – Tablety (ďalej len „tovar“)                                      

v technickej špecifikácii  podľa prílohy č. 1 tejto dohody – Špecifikácia predmetu rámcovej 

dohody, technické parametre (ďalej len „príloha č. 1“).   

2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar podľa špecifikácie v čl. III  a prílohy č. 1 dohody a zaplatiť 

dohodnutú kúpnu cenu vo výške a spôsobom tak, ako je to špecifikované v čl. IV a V dohody.   

3. Súvisiace služby súvisiace s  plnením tejto dohody sú doprava spojená s dodaním tovaru                      

na miesto dodania, vyloženie na kupujúcim určené miesto, základné zaškolenie na mieste dodania, 

vykonanie záručných opráv, návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, všetky 

potrebné inštalačné médiá. Všetky súvisiace služby sú zahrnuté v cene podľa čl. IV bod 1 dohody. 

Čl. III  

Dodacie podmienky a miesto plnenia  

1. Predávajúci bude dodávať tovar kupujúcemu počas platnosti dohody podľa skutočných potrieb 

kupujúceho, ktorý má právo určiť druh a presné množstvo tovaru pri jednotlivej dodávke. 

Kupujúci nie je povinný kúpiť od predávajúceho celé množstvo tovaru uvedené v prílohe č. 1 

dohody. Celkové zakúpené množstvo predmetu zmluvy bude závisieť od  potrieb kupujúceho. 

2. Tovar bude dodávaný na základe objednávky, v ktorej kupujúci stanoví podľa svojich potrieb 

podmienky kúpy tovaru -  množstvo a druh tovaru, miesto a termíny plnenia, a to v súlade              

s ustanoveniami tejto  dohody.  

3. Účastníci dohody sa dohodli, že predávajúci je povinný dodať tovar na základe doručenej 

objednávky, ktorá bude obsahovať: špecifikáciu množstva tovaru, druh tovaru, lehotu plnenia, 

cenu tovaru. Objednávky budú zasielané elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho: 

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

4. Predávajúci do 3 pracovných dní od doručenia objednávky od kupujúceho zašle kupujúcemu 

potvrdenie tejto objednávky e-mailom.  

5. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar do ............ dní po prijatí objednávky podľa bodu 4.  

6. Na základe potvrdených objednávok  sa predávajúci zaväzuje dodať tovar kupujúcemu a kupujúci 

sa zaväzuje prevziať tovar do svojho vlastníctva a zaplatiť za tovar kúpnu cenu                              

za podmienok ďalej v tejto dohode dohodnutých. 

7. Predávajúci bude zabezpečovať dodanie tovaru vo svojom mene a na svoje náklady, zodpovedá  

za to, že dodaný tovar nebude v rozpore s technickými normami a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými v Slovenskej republike, že ho dodá v bezchybnom stave,   v špecifikácii podľa 

prílohy č. 1  a v množstve určenom v objednávke a v lehote podľa ods. 5 tohto článku dohody.  

8. Miestom plnenia/dodania je sídlo kupujúceho:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky, Špitálska 4, 6, 8;  816 43 Bratislava. 

9. Predávajúci dodá tovar v obale, na ktorom bude vyznačený typ výrobku, jeho názov a štandardné 

údaje, zabezpečí jeho naloženie, prepravu, dodanie do stanoveného miesta plnenia a zloženie                  

v mieste plnenia, ako aj základné zaškolenie na mieste dodania.  

10. Prevzatie tovaru vykoná osobne zodpovedný zamestnanec kupujúceho, ktorý podľa objednávky 

skontroluje jeho úplnosť a potvrdí prevzatie na dodacom liste predloženom predávajúcim súčasne 



 

 

 

s dodaným tovarom. Povinnosť riadne a včas dodať tovar splní predávajúci až dodaním tovaru            

na miesto plnenia/dodania podľa bodu  8 tohto článku dohody.  

11. Zodpovedný zamestnanec kupujúceho tovar neprevezme, ak tento nezodpovedá objednávke alebo 

je viditeľne poškodený.  

12. Zoznam zodpovedných zamestnancov kupujúceho odovzdá kupujúci predávajúcemu                            

bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto dohody. Každú zmenu zodpovedného 

zamestnanca oznámi osoba oprávnená konať vo veciach technických za kupujúceho osobe 

oprávnenej konať vo veciach technických za predávajúceho najneskôr do 7 dní odo dňa vzniku 

zmeny e-mailom alebo telefonicky.  

Čl. IV  

Cena, možnosť a spôsob úpravy ceny  

1. Účastníci dohody sa dohodli na kúpnej cene v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách                   

v znení neskorších predpisov ako na jednotkovej cene jednotlivých typov tovaru, špecifikovanej 

v prílohe č. 2 tejto dohody (ďalej len „príloha č. 2“).   

2. Suma DPH k cene tovaru, dodanému v súlade s podmienkami tejto dohody, bude účtovaná                  

vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase poskytnutia 

zdaniteľného plnenia. V prípade zmeny výšky sadzby DPH sa nevyžaduje úprava formou 

dodatku k tejto dohode, ale poskytovateľ bude automaticky účtovať výšku sadzby DPH platnej              

v čase poskytnutia zdaniteľného plnenia.  

3. Kúpna cena podľa tohto článku dohody je zhodná s cenou z ponuky úspešného uchádzača, 

ktorého ponuku prijal kupujúci ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 

a zahrňuje všetky náklady predávajúceho, spojené s plnením predmetu dohody, vrátane nákladov 

na dopravu tovaru do miesta plnenia a súvisiacich služieb podľa čl. 1 bod 3.  

4. V prílohe č. 2 sa uvádza jednotková cena za tablet s napájacou klávesnicou  

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

a cena za celý predpokladaný rozsah predmetu dohody v EUR v zložení:  

- cena v EUR bez DPH 

- DPH v EUR 

- cena v EUR s DPH 

Cena tovaru špecifikovaného v každej objednávke, okrem prvej objednávky, bude stanovená 

spôsobom podľa bodu 6 tohto článku  dohody.  

5. Celková cena za plnenie predmetu tejto dohody nemôže počas platnosti dohody presiahnuť sumu 

19.990,00 Eur bez DPH (slovom: devätnásťtisíc deväťstodeväťdesiat Eur bez DPH) pričom 

celkovou cenou sa rozumie sumár všetkých peňažných plnení, ktoré budú uhradené kupujúcim 

predávajúcemu na základe objednávok, vyhotovených v súlade s touto dohodou. Kupujúci pritom 

nie je povinný vyčerpať celý finančný objem uvedený v tomto ustanovení dohody. 

6. Účastníci dohody sa dohodli, že  jednotkové ceny tovarov uvedené v Prílohe č. 2  tejto Rámcovej 

dohody v polročných intervaloch budú prehodnocovať, na základe cien porovnateľných tovarov 

na trhu v danom období. V prípade vzájomnej dohody o znížení ceny jednotlivých druhov 

tovarov, predávajúci dodatkom následne zaktualizuje Prílohu č. 2 k tejto Rámcovej dohode                   

a dodávky bude realizovať za upravené ceny. 

 

 

 



 

 

 

Čl. V  

Platobné podmienky  

1. Kupujúci sa zaväzuje za dodaný tovar zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa čl. IV dohody 

na základe faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní tovaru a podpísaní dodacieho listu podľa 

článku III dohody. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok na zrealizovanie predmetu 

plnenia zmluvy. 

2. Kupujúci sa zaväzuje uhrádzať predávajúcemu kúpnu cenu na základe faktúry, ktorú je 

predávajúci oprávnený vystaviť až po riadnom dodaní tovaru na základe objednávky kupujúceho, 

pričom dokladom bude dodací list, potvrdený určeným zamestnancom kupujúceho; originál 

dodacieho listu bude prílohou faktúry.   

3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia kupujúcemu. Faktúra, 

vystavená predávajúcim, musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov a touto dohodou. V opačnom prípade je kupujúci oprávnený 

vrátiť faktúru predávajúcemu na opravu, resp. doplnenie, pričom prestane plynúť lehota 

splatnosti faktúry podľa bodu  3 tohto článku dohody a nová lehota začne plynúť dňom doručenia 

opravenej, resp. doplnenej faktúry kupujúcemu.  

  

Čl. VI  

Zodpovednosť za vady, záručná doba  

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude dodaný v akosti podľa prílohy č. 1 a vyhotovení, 

ktoré zodpovedajú  účelu , stanoveného touto dohodou, tovar bude riadne zabalený a vybavený  

na prepravu, a že tovar bude mať v čase odovzdania a prevzatia, ako aj počas záručnej doby, 

vlastnosti stanovené výrobcom, najmä v súlade so sprievodnou dokumentáciou.  

  

2. V prípade, že tovar bude dodaný s vadami, aj keď sa vada stane zjavnou po prechode 

nebezpečenstva škody na tovare, kupujúci je oprávnený uplatniť si nároky z vád tovaru v zmysle 

§ 436 až § 441 Obchodného zákonníka v platnom znení.  

3. Záručná doba na dodaný tovar je 36 mesiacov a začína plynúť dňom jeho prevzatia zodpovedným 

zamestnancom kupujúceho (jeho podpisom na dodacom liste). V prípade oprávnenej reklamácie 

sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.  

4. Za vady, ktoré vznikli alebo vyšli najavo v záručnej dobe, nezodpovedá predávajúci iba vtedy,             

ak boli preukázateľne spôsobené nesprávnym používaním tovaru alebo nevhodnými 

prevádzkovými podmienkami, ktoré predávajúci nezapríčinil.  

5. V prípade preukázateľne neodstrániteľnej vady tovaru sa predávajúci zaväzuje dodať 

kupujúcemu náhradný tovar  zodpovedajúcej kvality.  

Čl. VII  

Podmienky záručného servisu 

1. Predávajúci poskytne bezplatný záručný servis na predmet plnenia počas záručnej doby podľa             

čl. VI bod 3 dohody s nástupom technika na servisný zásah najneskôr do 24 hodín najbližšieho/ 

nasledujúceho pracovného  dňa po riadnom nahlásení vady.  

2. Za riadne nahlásenie vady sa považuje doručenie písomnej žiadosti  o vykonanie záručného 

servisu (vrátane potvrdeného e-mailu) so stručným opisom vady, uvedením času                                    

a predpokladaného dôvodu jej vzniku, mena, priezviska a pracovného postavenia oprávneného 

zástupcu kupujúceho pre tieto účely.   



 

 

 

3. Pre odstránenie vady v záručnej dobe sa uplatňuje lehota 2 pracovných dní, ak špecifikácia                 

pre konkrétny tovar neurčuje inak.  

4. Ak ide o vadu, ktorú predávajúci objektívne nemôže odstrániť do dvoch pracovných dní podľa 

bodu 3 tohto článku, poskytne kupujúcemu nové zariadenie rovnakých alebo lepších parametrov. 

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bolo zariadenie v oprave.  

5. Záručná oprava sa vykonáva bez nároku na úhradu akýchkoľvek súvisiacich nákladov 

predávajúceho, ako sú napr. dopravné náklady, výmena komponentov alebo iných častí predmetu 

zmluvy a pod.    

6. V prípade, ak sa na nahlásenú vadu nevzťahuje záruka v zmysle záručných a reklamačných 

podmienok tejto zmluvy a kupujúci trvá na vykonaní servisnej opravy, táto sa uskutoční                        

na náklady kupujúceho.    

Čl. VIII  

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare  

1. Vlastnícke právo k tovaru, dodanému podľa podmienok dohodnutých v tejto dohode, prechádza 

na kupujúceho po uhradení kúpnej ceny.   

 

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom jeho prevzatia zodpovedným 

zamestnancom kupujúceho (jeho podpisom na dodacom liste) v mieste plnenia.  

Čl. IX  

Sankcie a náhrada škody  

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodávkou tovaru v lehote dohodnutej v čl. III bod  5 tejto 

dohody, je kupujúci oprávnený požadovať od predávajúceho zaplatenie úroku z omeškania                   

vo výške 0,5 % z ceny nedodaného tovaru za každý aj začatý deň omeškania.  

  

2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny v dohodnutej lehote splatnosti,               

je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške podľa Obchodného 

zákonníka v platnom znení.  

  

3. Zaplatením úroku z omeškania nie je dotknutý nárok účastníka dohody na náhradu škody, ktorá 

mu preukázateľne vznikne v dôsledku nesplnenia povinností druhým účastníkom dohody,                   

a to v celom rozsahu.  

 

Čl. X 

        Doba platnosti a ukončenie dohody  

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú  – 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, 

resp. do doby vyčerpania finančného limitu, uvedeného v čl. IV bod  5 dohody, podľa toho ktorá 

skutočnosť nastane skôr.  

2. Zmluvný vzťah je možné ukončiť pred dobou, na ktorú bol dojednaný:  

a. písomnou dohodou účastníkov dohody,  

b. písomnou výpoveďou kupujúceho,  

c. odstúpením od dohody.    

3. Kupujúci môže dohodu vypovedať kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota  

je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom 

mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená predávajúcemu. 



 

 

 

4. Kupujúci môže dohodu vypovedať aj v prípade, ak predávajúci nie je schopný dodať alebo 

nedodá plnenie za cenu určenú podľa čl. IV bod 6 tejto dohody; výpovedná lehota v tomto 

prípade nesmie byť dlhšia ako tri mesiace.  

5. Odstúpiť od tejto dohody je možné v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka.   

6. Kupujúci je zároveň oprávnený odstúpiť od dohody v prípade:  

- ak sa predávajúci stane dlžníkom poistného na zdravotné poistenie, ktoré je povinný v zmysle 

príslušných právnych predpisov platiť objednávateľovi,  

- ak zistí, že predávajúci je zverejnený v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody zrušenia 

registrácie dane z pridanej hodnoty podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona                         

č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý v zmysle tohto 

zákona zverejňuje  Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na portáli Finančnej správy 

Slovenskej republiky, 

7. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od dohody druhému účastníkovi 

dohody.  

8. V prípade predčasného ukončenia dohody si účastníci dohody vysporiadajú všetky, a to aj 

finančné záväzky, prevzaté v súlade s podmienkami tejto dohody, o čom vyhotovia písomný 

protokol.  

Čl. XI  

Záverečné ustanovenia  

  

1. Meniť alebo dopĺňať túto dohodu je možné len na základe dohody oboch účastníkov vo forme 

očíslovaného písomného dodatku k dohode, ktorý nie je v rozpore s ustanovením § 10a zákona 

o verejnom obstarávaní.  

2. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých predávajúci dostane  

jedno vyhotovenie a kupujúci dostane tri vyhotovenia.  

3. Zástupcovia účastníkov dohody vyhlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom v mene účastníkov 

podľa osobitných predpisov, podmienkam dohody porozumeli a pristupujú k nim slobodne a vážne 

bez pocitu tiesne alebo inak nevýhodných podmienok.  

4. Práva a povinnosti účastníkov dohody sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.                

Na zmluvné podmienky účastníkov, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto dohody, sa plne vzťahujú 

príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov a v prípade vzniku sporu sa ich 

účastníci môžu dovolávať.  

5. Zmluvné strany sa v súlade s § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov dohodli, že v prípade vzniku pohľadávky poskytovateľa voči 

objednávateľovi je poskytovateľ oprávnený postúpiť pohľadávku na tretiu osobu len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaným tovarom, prácami         

a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Rámcovej dohody, ako aj do 31.08.2027,                

a to oprávnenými osobami, ktorým sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť. Oprávnenými 

osobami na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a)   Objednávateľ a ním poverené osoby,  

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 písm. a) až d) v súlade s príslušnými  

     právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie. 

 

7. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch účastníkov                 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle            

§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

8. Účastníci dohody vyhlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom v mene účastníkov podľa 

osobitných predpisov že si túto dohodu prečítali, jeho obsahu porozumeli a že túto dohodu 

uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že nebola uzatvorená             

pod nátlakom, v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpisujú.    

 

9. Táto rámcová dohoda obsahuje prílohy: 

     Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu rámcovej dohody, technické parametre 

     Príloha č. 2 – Cenová špecifikácia predmetu zákazky 

  

 

 

Za kupujúceho:   Za predávajúceho:  

 

 

 

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

 

 

 

..............................................                                                     ...............................................     
      Ing. Jozef Vančo                                                               

vedúci služobného úradu                       konateľ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     


