
 
 

1 
 

Príloha č. 1 výzvy 

 

Č. spisu: 9682/2018-M_KGTSÚ 

Č. záznamu: 7249/2018 

 

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb 

uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov  a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov 

(ďalej len „rámcová dohoda“) 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  

Slovenskej republiky 

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

Zastúpený :   Ing. Jozef Vančo, generálny tajomník služobného úradu 

IČO:    00 681 156 

DIČ:    20 2079 6338 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:    SK17 8180 0000 0070 0010 6819 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2.  Poskytovateľ:    

Sídlo:     

Zastúpený:    

IČO:     

DIČ:     

IČ pre DPH:    

Bankové spojenie: 

IBAN: 

Zapísaný:  

(ďalej len „poskytovateľ“) 

(objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

 

2.1 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako verejný 

obstarávateľ realizoval verejné obstarávanie postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
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neskorších predpisov na predmet zákazky „Služby na organizovanie podujatí“  

(financované z projektu Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR  2015-2018). 

 

 

Článok III. 

Predmet rámcovej dohody 

 

3.1 Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi 

za podmienok dohnutých v tejto rámcovej dohode komplexné služby súvisiace s 

technicko-organizačným zabezpečením podujatí financovaných z Technickej pomoci v 

rámci OPĽZ (ďalej len „podujatia“) špecifikovaných v Prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody 

– Špecifikácia poskytovaných služieb (ďalej len „služby“), a záväzok objednávateľa za 

riadne a včas poskytnuté služby zaplatiť cenu dohodnutú v článku VI. tejto rámcovej 

dohody.  

 

Článok IV. 

Spôsob objednania služieb 

 

4.1  Objednávateľ sa zaväzuje v lehote do 7 dní odo dňa účinnosti tejto rámcovej dohody 

predložiť poskytovateľovi predbežný harmonogram plánovaných podujatí na rok 2018. 

Súčasne sa objednávateľ zaväzuje vždy v lehote do 28. februára nasledujúceho 

kalendárneho roka predložiť harmonogram plánovaných podujatí na príslušný kalendárny 

rok. Poskytovateľ sa zaväzuje v lehote 7 dní odo dňa doručenia predbežného 

harmonogramu písomne oznámiť, či so stanovenými termínmi súhlasí. V prípade, že s 

termínmi jednotlivých podujatí nesúhlasí, zaväzuje sa v písomnom oznámení uviesť 

náhradné termíny jednotlivých podujatí. 

 

4.2 Predbežný harmonogram je len orientačný a objednávateľ si vyhradzuje právo neobjednať 

služby ku všetkým podujatiam uvedeným v predbežnom harmonograme odsúhlasenom 

na príslušný kalendárny rok.  

 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje doručiť poskytovateľovi objednávku na poskytnutie služieb 

k jednotlivému podujatiu vždy najneskôr 30 dní pred plánovaným termínom konania tohto 

podujatia.   

 

4.4 Objednávka musí obsahovať presný termín a miesto konania podujatia a predbežný počet 

účastníkov podujatia v súlade s odsúhlaseným predbežným harmonogramom, požiadavky 

na materiálno-technické zabezpečenie podujatia, najmä požiadavky na zabezpečenie 

stravy pre účastníkov podujatia, ubytovanie pre účastníkov podujatia, požiadavku na  

zasadaciu, školiacu, prezentačnú  miestnosť, tlmočnícke služby a iné technické 

požiadavky v súlade s prílohou č. 1 tejto rámcovej dohody. 

 

4.5 V prípade, že na strane poskytovateľa dôjde k zmene a nemôže poskytnúť služby na 

základe objednávky objednávateľa v mieste a v termíne dohodnutom v predbežnom 

harmonograme a uvedenom v objednávke podľa bodu 4.4 tohto článku, je  poskytovateľ 

povinný písomne zaslať objednávateľovi na schválenie zmenu miesta podujatia  najneskôr 

14 dní pred termínom podujatia.  
 

4.6 V prípade, že na strane objednávateľa dôjde k zmene, ktorej následkom sa podujatie 

nebude konať, resp. sa nebude konať v termíne uvedenom v príslušnej objednávke,  je 
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objednávateľ oprávnený túto objednávku najneskôr v lehote 14 dní pred konaním 

podujatia zrušiť alebo požiadať poskytovateľa o náhradný termín konania príslušného 

podujatia. Poskytovateľ je povinný v prípade riadne oznámenej potreby zmeny termínu 

konania podujatia zo strany objednávateľa zabezpečiť poskytnutie služby v dohodnutom 

náhradnom termíne. 

 

4.7 Presný počet účastníkov príslušného podujatia je objednávateľ povinný oznámiť 

poskytovateľovi najneskôr  7 dní pred jeho konaním.   

 

4.8 Zmluvné strany sa dohodli, že prvé  podujatie sa bude konať v termíne 23.3.2018  a 

miestom jeho konania je ........................ v Bratislave s nasledujúcou adresou: .................... 

Presný počet účastníkov podujatia je objednávateľ povinný oznámiť poskytovateľovi 

najneskôr v lehote 7 dní pred konaním podujatia. 

 

 

Článok V. 

Poskytnutie služieb 

 

5.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby za podmienok uvedených 

v tejto rámcovej dohode riadne a včas, a to po dobu trvania tejto rámcovej dohody alebo 

do vyčerpania finančného limitu uvedeného v článku VI. bod 6.1 tejto rámcovej dohody.  

 

5.2 Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu a úplnosť ním poskytovaných služieb na základe 

objednávky objednávateľa. Ak objednávateľ zistí počas  konania príslušného podujatia 

vady na poskytovaných službách, je poskytovateľ povinný tieto vady  bezplatne odstrániť, 

a to najneskôr do 1 hodiny od doručenia oznámenia reklamácie kontaktnou osobou 

objednávateľa poskytovateľovi.  

 

5.3 Vada sa považuje za oznámenú odoslaním písomného oznámenia  objednávateľa 

prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu kontaktnej osoby poskytovateľa 

uvedenú v Článku VII. bod 7.1 tejto rámcovej dohody.  

 

5.4 Lehota na odstránenie vady dohodnutá v bode 5.2 tohto článku je pre poskytovateľa 

záväzná, pokiaľ  bolo oznámenie reklamácie doručené poskytovateľovi čase od 8:00 do 

22:00 hod. Pokiaľ bude oznámenie  reklamácie doručené poskytovateľovi mimo tohto 

času, je poskytovateľ povinný reklamáciu vybaviť do jednej hodiny od začiatku 

najbližšieho času podľa predchádzajúcej vety. 

 

5.5 Poskytovateľ po poskytnutí služieb na základe objednávky objednávateľa v súvislosti 

s príslušným podujatím bez zbytočného odkladu predloží objednávateľovi v listinnej 

podobe protokol o poskytnutí služieb, v ktorom je uvedený zoznam skutočne 

poskytnutých služieb. Poskytnutie služieb zo strany poskytovateľa sa považuje za riadne 

poskytnuté podpísaním protokolu o poskytnutí služieb zo strany objednávateľa. 

 

Článok VI. 

Cena a platobné podmienky 

 

 

6.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne poskytnuté služby na základe objednávok 

objednávateľa počas trvania tejto rámcovej dohody uhradí poskytovateľovi cenu 
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maximálne vo výške 60 000,- eur s DPH (slovom: šesťdesiattisíc eur), t. j.50.000,- eur 

bez DPH (slovom: päťdesiattisíc eur). Cena je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 

Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

6.2 Jednotkové ceny za poskytnutie služieb podľa tejto rámcovej dohody sú stanovené na 

základe výsledku verejného obstarávania a v súlade s ponukou poskytovateľa a sú  

špecifikované v prílohe č. 2 – Špecifikácia položkových cien (ďalej aj ako „cena“).  

 

6.3 Jednotkové ceny sú pre zmluvné strany záväzné počas trvania tejto rámcovej dohody a sú 

v nej zahrnuté všetky náklady poskytovateľa spojené s poskytnutím služieb 

objednávateľovi podľa tejto rámcovej dohody. 

 

6.4 Podkladom pre úhradu ceny za skutočne, riadne a včas poskytnuté služby je faktúra 

vystavená poskytovateľom a doručená objednávateľovi v listinnej podobe na adresu jeho 

sídla (ďalej aj ako „faktúra“). Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru vždy po 

ukončení konania príslušného podujatia a podpísaní protokolu o poskytnutí služieb oboma 

zmluvnými stranami. Protokol o poskytnutí služieb je podkladom pre vystavenie faktúry 

a jej neoddeliteľnou súčasťou. 

 

6.5  Poskytovateľ berie na vedomie, že predmet rámcovej dohody je spolufinancovaný 

z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, 

poskytnutých objednávateľovi v rámci projektu Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR 

2015-2018, ITMS:312071C203. 

 

6.6 Poskytovateľom vystavená faktúra je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej 

doručenia v listinnej podobe na adresu sídla objednávateľa. 

 

6.7 Faktúra vystavená poskytovateľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu 

vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Faktúra bude objednávateľom 

uhrádzaná výhradne prevodným príkazom. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať 

všetky náležitosti daňového dokladu, je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru 

poskytovateľovi za účelom opravy alebo vystavenia novej faktúry. V takomto prípade 

začína plynúť nová 30 dňová lehota splatnosti, a to odo dňa doručenia opravenej faktúry 

objednávateľovi.  

 

6.8 V prípade, ak nastane omeškanie platby faktúry z dôvodov na strane Štátnej pokladnice, 

nie je objednávateľ po túto dobu v omeškaní so zaplatením fakturovanej sumy. Faktúra sa 

považuje za uhradenú dňom odpísania  fakturovanej sumy z objednávateľovho účtu. 

 

6.9 Poskytovateľom vystavená faktúra musí obsahovať najmä: 

- označenie objednávateľa a poskytovateľa, adresy ich sídiel, ich IČO a DIČ, 

- číslo tejto rámcovej dohody, 

- označenie „faktúra“ a jej číslo, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a IBAN účtu, na ktorý sa má fakturovaná suma pripísať, 

- fakturovaná suma, 

- protokol o poskytnutí služieb, 
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- podpis oprávnenej osoby poskytovateľa, ktorá faktúru vystavila a odtlačok pečiatky 

poskytovateľa. 

 
 

Článok VII. 

Kontrola 

 

7.1 Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť výkon finančnej kontroly príslušným kontrolným 

orgánom a vytvoriť podmienky pre jej výkon v zmysle príslušných predpisov Slovenskej 

republiky (napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a ako kontrolovaný subjekt 

pri výkone kontroly riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov. 

Poskytovateľ sa zaväzuje podrobiť sa aj výkonu kontroly poverenými zamestnancami 

objednávateľa. Poskytovateľ si je vedomý, že na uvedené právne vzťahy sa vzťahuje 

zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poverení zamestnanci objednávateľa 

vykonávajúci kontrolu môžu vyžadovať prístup k tým obchodným dokumentom 

poskytovateľa, ktoré súvisia  s výdavkami a plnením povinností podľa tejto rámcovej 

dohody. 

 

7.2 Poskytovateľ berie na vedomie, že finančné prostriedky objednávateľa určené na 

zaplatenie ceny sú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 

a Európskeho sociálneho fondu. Poskytovateľ berie na vedomie, že na použitie týchto 

prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov a vymáhanie ich neoprávneného 

použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený v osobitných predpisoch (zákon č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a o audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, zákon. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 

440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov). Poskytovateľ 

zároveň berie na vedomie, že podpisom tejto rámcovej dohody  sa stáva súčasťou systému 

finančného riadenia štrukturálnych fondov. 

 

7.3 Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto 

rámcovej dohody oprávnenými osobami počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku, na základe ktorej bol schválený národný projekt 

uvedený v tejto rámcovej dohode. Oprávnenými osobami sú najmä: 

 

- Objednávateľ a ním poverené osoby, 

- Útvar finančnej kontroly a nimi poverené osoby,  

- Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

-  Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

-  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

- osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktami EÚ. 

 

7.4 Poskytovateľ sa zaväzuje príslušným oprávneným osobám poskytnúť za týmto účelom 

potrebnú súčinnosť. V prípade, ak poskytovateľ zabezpečuje poskytnutie predmetu 
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dohody cez tretie strany, je povinný zabezpečiť, aby sa táto povinnosť vzťahovala aj na 

ne. Uvedená povinnosť strpieť audit/kontrolu trvá počas celej doby platnosti  a účinnosti 

tejto dohody a súčasne aj počas platnosti a účinnosti konkrétnej Zmluvy  o poskytnutí 

NFP. V prípade, že ešte nedošlo k plneniu z rámcovej dohody a výsledky administratívnej 

finančnej kontroly objednávateľa neumožňujú financovanie predmetu dohody, 

objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto rámcovej  dohody. 

 

7.5 Poskytovateľ sa zaväzuje príslušným oprávneným osobám poskytnúť za týmto účelom 

všetku potrebnú súčinnosť a archivovať doklady súvisiace s touto rámcovou dohodou 10 

rokov od ukončenia tejto rámcovej dohody. 

 

Článok VIII. 

Osobitné ustanovenia 

 

8.1 Komunikácia zmluvných strán v rámci plnenia ich záväzkov vyplývajúcich z  tejto 

rámcovej dohody sa uskutoční prostredníctvom určených kontaktných osôb, ktorými sú: 

- za poskytovateľa:  ...................... 

 tel.:  +421 ............ 

 e-mail:  ....................., 
- za objednávateľa: ..................... 

 tel.:  ..................... 

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

 

8.2 Poskytovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, po tom ako sa o tom dozvedel, 

písomne informovať objednávateľa o akýchkoľvek okolnostiach dôležitých pre riadne 

poskytovanie služieb a akýchkoľvek okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na zmenu alebo 

doplnenie pokynov objednávateľa voči poskytovateľovi. 

 

8.3 Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť 

potrebnú pre poskytovanie služieb. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať poskytovateľovi 

všetky dokumenty a informácie, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb, pokiaľ z 

povahy týchto dokumentov/informácií nevyplýva, že ich má obstarať poskytovateľ. 

 

8.4 Poskytovateľ je povinný po ukončení tejto rámcovej dohody odovzdať bez zbytočného 

odkladu objednávateľovi všetky veci, ktoré od neho prevzal pri poskytovaní služieb. 

 

 

Článok IX. 

Zodpovednosť za škodu a sankcie 

 

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinnosti 

jednej zo zmluvných strán sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. zákona č. 513/1993 

Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).  

 

9.2 V prípade porušenia povinnosti poskytovateľa poskytnúť služby riadne a včas podľa tejto 

rámcovej dohody, je objednávateľ oprávnený požadovať od poskytovateľa zmluvnú 

pokutu vo výške 5 % z ceny bližšie špecifikovanej v zmysle Článku VI, bod .1 tejto 

rámcovej dohody, a to za každé porušenie povinnosti poskytovateľa poskytnúť služby 

riadne a včas.  
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9.3 V prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania s uhradením faktúry, je poskytovateľ 

oprávnený  požadovať od objednávateľa  úrok z omeškania vo výške 0,03 % 

z nezaplatenej  ceny za každý, aj začatý deň omeškania s úhradou faktúry. 

 

9.4 Nárok objednávateľa na náhradu škody ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý.  

 

9.5 Zmluvnú pokutu je povinná zmluvná strana povinná zaplatiť do 10 dní odo dňa doručenia 

výzvy oprávnenej zmluvnej strany. 

 

 

Článok X. 

 Trvanie a zánik rámcovej dohody 

 

10.1Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 24 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohdyy alebo do vyčerpania sumy vo výške 

50 000,- EUR bez DPH uvedenej v článku VI. bod 6.1 tejto rámcovej dohody, podľa 

toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

10.2Zmluvné strany sa dohodli, že táto rámcová dohoda pred uplynutím doby uvedenej 

v bode 10.1 tohto článku môže zaniknúť: 

- na základe písomnej dohody zmluvných strán, a to dňom určeným v predmetnej 

dohode, 

- na základe výpovede objednávateľa a to i bez udania dôvodu, a to uplynutím 

výpovednej lehoty. Zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná lehota je 30 dní  a 

začína plynúť deň nasledujúci po dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej 

strane, 

- zánikom poskytovateľa,  

- odstúpením od tejto rámcovej dohody. 

 

10.3Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto rámcovej dohody v prípade 

podstatného porušenia tejto rámcovej dohody druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od 

rámcovej dohody je účinné dňom jeho doručenia v listinnej podobe druhej zmluvnej 

strane, ktorej je odstúpenie adresované.  

 

10.4Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie tejto rámcovej dohody sa  bude 

považovať : 

- také porušenie povinnosti vyplývajúce z tejto rámcovej dohody, ktoré spĺňa 

podmienky ustanovenia § 345 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov, 

- opakované porušenie (dva a viackrát) povinností poskytovateľa, ktoré mu 

vyplývajú z tejto  rámcovej dohody.  

 

 

Článok XI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

11.1Táto rámcová dohoda podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
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11.2Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami 

obidvoch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po jej zverejnení v 

Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

11.3Práva a povinnosti touto rámcovou dohodou výslovne neupravené sa spravujú 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. 

 

11.4Neplatnosť niektorého z ustanovení rámcovej dohody nemá vplyv na platnosť jej 

ostatných ustanovení. Namiesto neplatného ustanovenia sa použijú ustanovenia právnych 

predpisov, ktoré sú z hľadiska obsahu a účelu najbližšie neplatnému ustanoveniu, a to až 

do okamihu, kým bude toto ustanovenie nahradené zmluvnými stranami novým 

ustanovením. 

 

11.5Doručením všetkých písomností medzi zmluvnými stranami sa na účely tejto rámcovej 

dohody rozumie prijatie zásielky v písomnej forme na adresu sídla zmluvnej strany 

uvedenej v tejto rámcovej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia 

zásielky druhej zmluvnej strane nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky 

odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prijatia zásielky adresátom. Zmluvné strany môžu 

písomnosti doručovať aj prostredníctvom elektronickej pošty, alebo osobne na adresu 

uvedenú v záhlaví tejto rámcovej dohody, ak v rámcovej dohode nie je uvedené inak. 

 

11.6Akékoľvek zmeny ustanovení rámcovej dohode je možné uskutočniť výlučne formou 

písomných a očíslovaných dodatkov k tejto rámcovej dohode podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej 

dohody. Dodatky podliehajú povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Účinnosť dodatkov nastáva dňom nasledujúcim po jej zverejnení v 

Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

11.7Neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody sú: 

príloha č.1 – Špecifikácia a rozsah poskytovaných služieb,  

príloha č.2 – Špecifikácia položkových cien.  

 

11.8Táto rámcová dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých po ich podpise 

poskytovateľ dostane dva rovnopisy a objednávateľ dostane  štyri rovnopisy. 

 

11.9Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto rámcovú dohodu prečítali, jej zneniu porozumeli, že 

túto rámcovú dohodu uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej 

vôle, že nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok 

a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Za poskytovateľa:     Za objednávateľa: 
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V Bratislave dňa .................................  V Bratislave dňa ................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

           Meno priezvisko        Ing. Jozef Vančo  

        funkcia             generálny tajomník služobného úradu 


